Van’da KHK mağduru gazetecilerin
tutunma mücadelesi
Türkiye genelinde KHK’larla
onlarca televizyon, gazete, dergi,
internet sitesi kapatılırken bir
anda işsiz kalan onlarca gazeteci,
hayatta tutunmaya çalışıyor.
Van Büyük Şehir Belediyesi’nde
çalışırken işsiz bırakılan Gazeteci
Duman, yaptığı düğün ve
nişan organizasyonu pandemi
nedeniyle durunca ikinci kez
işsiz kalmış. Kurduğu internet
sitesini kapatmak zorunda
kalan Gazeteci İpek de şimdi
sokaklarda mısır satıp sosyal
medyada mesleğini yapıyor.
Tevfik Kurt'Un Haberi Sayfa 8'De

Gazeteci
Yasin
İpek

Gazeteci
Ramazan
Duman

“Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”
Kadın cinayeti ve şiddete karşı kadınlar örgütlü bir şekilde mücadele
ediyor. “Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi” aktivisti Tuğcu, erkek şiddetine
karşı mücadeleyi büyütmek için “Vazgeçme, diren, erkek şiddetine
karşı örgütlen” şiarıyla hareket edip kampanya yürüttüklerini bildirdi.
Bilge Çevik'İn Haberi Sayfa 8'De

Büyükçekmece'de
eğitim uçağı düştü

GAZETECİLER CEMİYETİNİN GÜNLÜK YAYIN ORGANIDIR

FİYATI: 25 KURUŞ • YIL: 39 • SAYI:12476

Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kaza yapan
uçaktan çıkarılan yaralı pilot hava ambulans ile hastaneye
sevk edildi. S.3’te
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Üniversite mezunu gençlerle video konferans yöntemiyle
bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Gençler 2023’e
hazırlık yapmalı
Siyaset kurumunun sorunlara çözüm
bulması gerektiğini belirten CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
iktidarı, gençlerin işsizlik sorununa
çözüm bulabilecek kapasiteye sahip
olmamakla eleştirdi.Gençlerde
umutsuzluğun çok yaygın olduğunu
gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu,
gençlerin umutsuz olmaması
gerektiğini vurguladı.
Kılıçdaroğlu, "2023'e bütün
gençlerin hazırlık yapması lazım. Şu
soruyu bütün gençlerin söylemesi
ve sorması lazım, '18 yıldır iktidarda
olup beni işsiz bırakana ben asla
oy vermeyeceğim' demesi lazım.
Eğer bunu söyleyebiliyorsa ve
sandığa bu iradesini yansıtabiliyorsa
o ülkede hiçbir siyasi iktidar o
zaman 'gençlerin sesine ben
kulak vermiyorum' diyemez."
değerlendirmesinde bulundu. S.3’te

dırılmış tüketici güven
endeksi, ekimde geçen
aya göre yüzde 0,1 azaldı. Eylül ayında 82 olan
endeks değeri ekimde
81,9'a geriledi. S.7’de

Mamak Eserkent konutları
ihtiyaç sahiplerine kiralanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılacak olan toplam 400 daireden oluşan 1+1
konutlar, ihtiyaç sahibi yeni evli çiftler ile 65
yaş üstü vatandaşlara sosyal amaçlı olarak
aylık 100 TL’ye kiraya verilecek. Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı
videolu paylaşımda “29 Ekim’de her hanede
çifte bayram yaşansın istiyoruz” dedi. S.6’da

MÜZİK VE İNSAN
CSO yeni binasının açılışı
Aralık ayına ertelendi
2'de

Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Başkanlığınca
düzenlenen 2020KPSS lisans sonuçları
"https://sonuc.osym.
gov.tr " internet adresinden açıklandı. Beden
Eğitimi Öğretmenliği
Testi temel soru kitapçığındaki 55 numaralı,
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Testi temel soru kitapçığındaki 74 numaralı
ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi temel
soru kitapçığındaki 52
numaralı sorular iptal
edilerek değerlendirme
dışı bırakıldı. S.4’te

Ankara Kale’deki Pirinç Han’ın
içinde yer alan Atölye Lal Yeşim, tezhip sanatını 19 yıldır
icra eden Yeşim Uygur’a ait…
Yıllarca elektirik üzerine teknik
ressamlık yapan Uygur’un yolu

ÇIĞLIK

Mehmet Necati GÜNGÖR

SULTAN YAVUZ

tezhiple kesişince, hobi olarak
başladığı sanatı yıllar içinde hayatının odak noktası hâline getirmiş. Uygur, tezhip sanatını ve
çok sevdiği Pirinç Han’ı 24 Saat
gazetesine anlatıyor. S.9'da

Ödüllendirin!...
3'te

Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

PKK'nın sözde Amanoslar
Saha Dörtyol-İslahiye grup
sorumlusu etkisiz hale getirildi

SPORUN GÖR DEDİĞİ

Sosyal medya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İster
Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede
terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu
inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya
devam ediyor. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor"
dedi.
Akar, "Biz komşularımızı, diğer kurum ve
kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz. Gelin
görüşelim, konuşalım, tartışalım, kurallar
çerçevesinde bu konuları çözelim. Bunun
dışında akla, mantığa, hukuka uymayan,
özellikle üçüncü tarafların, hadlerini ve
boylarını aşarak birtakım kurallar koymaya
çalışması veya o kuralların tarafımızdan
kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir
gayrettir" şeklinde konuştu. S.5’te

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik
füze fırlattığı bildirildi.Füzelerin Ermenistan
topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor.
Ermenistan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp
vererek geri çekildiği kaydedildi. S.3’te
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“Mehmetçik, girilemez
denilen yerlere girdi”

Balistik füze fırlattılar

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Teklifi verilerine göre, memurların saat başı
fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19
artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla
mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2
lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Yeni yılda
TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı
73,25 liradan 80,50 liraya çıkacak S.7’de

KPSS lisans
sonuçları açıklandı

Doğan BULGUN

CHP, 2021 yılı bütçesinin TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin Meclis internet sitesi
üzerinden canlı yayınlanmasını
talep etti.
CHP Grup başkanvekilleri Engin
Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç
imzasıyla TBMM Başkanlığı'na
sunulan başvuruda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi
ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay
raporlarının görüşmelerinin yapılacağı hatırlatıldı. S.3’te

Memura 2 lira 40 kuruş
fazla mesai ücreti verilecek

Tüketici güven
endeksi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına
ilişkin tüketici güven
endeksini açıkladı.TÜİK
ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici
Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arın-

CHP, bütçe
görüşmeleri için
canlı yayın istedi

Milli
Savunma
Bakanı
Akar, "Ateş
Serbest-2020"
faaliyetinde
konuştu:

Mehmet KISMET

10'da

İçişleri Bakanlığından
yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, 4 teröristin
silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.Açıklamada,
etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2016-2017
yıllarında örgütün sözde
Amanoslar Saha Dörtyolİslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme
üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23
yıldır faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle
"mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı
Hüseyin Acar olduğu kaydedildi. S.5’te

Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı
Gazetesine tamamen renkli tablet ve cep
telefonlarınızdan (Pazar günleri hariç)
ÜCRETSİZ ulaşabilirsiniz.
ios:http//24saat.ios.web.tr
Android: http//24saat.droid.web.tr
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MÜZİK VE İNSAN

CSO yeni binasının açılışı Aralık ayına ertelendi

Doğan BULGUN dbulgun@gmail.com

2

9 Ekim günü çok
özel bir konserle
sanat dünyamızını
hizmetine gireceği
açıklanan
Cumhurbaşkanlığı
Senfoni
Orkestrası’nın
açılışı ertelendi.
Yapılan açıklamada
“Deneme, test
çalışmaları ve
provalar için yeterli
zaman kalmayacağı anlaşıldığından 29-30
Ekim’deki gala konserlerimiz ertenmiştir.
Aralık ayına kadar yeni salonda akustik
denemeler ve ayarlamalar yapılacak, salona
kurulmuş olan elektronik aletliren ve tesisatın
testleri gerç ekleştirilecek. CSO da açılış
galaları için en az bir hafta öncesinden konser
programının provalarını yapacak” denildi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)
Şefi Cemii Can Deliorman, yeni sezonun
konserlerine ve orkestranın yeni binasına
ilişkin şu açıklamaları paylaştı:
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının
25 seneyi aşkın özlemin sonunda
uluslararası anlamda değeri olan bir yapıya
kavuşacağımız için hepimiz çok heyecanlıyız.
Sanatçılarından tutun, çalışan her bir işçisine
kadar nihayet böyle bir binanın sadece
Ankara'ya değil, Türkiye'ye ait olacak olması
hepimiz için çok çok önemli.”
Konser salonunun dünyanın büyük
metropollerinin bilinen konser salonlarıyla da
iş birliği yapabilecek kapasitede olduğuna
dikkat çeken Deliorman, Türkiye'nin
tanıtımında, sanatçıların ve uluslararası
grupların yeni sanat kompleksinde
ağırlanmasının önemli yer tutacağına işaret
etti.
"2023 KOLTUK KAPASİTELİ, ÖZEL BİR
ANA SALONU VAR"
Yeni CSO kampüsünün "kültür sanat adası"
olarak düşünülmesi gerektiğini, konser
salonundan ziyade dış mekânları ve iç
kısımdaki yaşam alanlarıyla insanların vakit
geçirmek isteyecekleri özel bir yer olacağını
anlatan Deliorman, şu bilgileri verdi:
"Kültür sanat adası içersinde, CSO'nun 2023
koltuk kapasiteli, çok büyük, özel bir ana
salonu var. Aynı binanın içinde 500 koltuk

Cemii Can
Deliorman

kapasiteli Mavi Salon'umuz var. Bu salonda
resitaller, oda müziği etkinlikleri yer alacak.
Şu anda taşınmakta olduğumuz binaya
'Tarihi CSO Binası' adını verdik. Tarihi CSO
Binası'nda da yine geleneksel topluluklar,
korolar sürekli etkinlik yapıyor olacak.
Üç temel salon içerisinde burası sürekli
müzik üreten bir merkez haline gelecek.
Bina Anıtkabir, Ankara Kalesi aksında yer
alıyor. Hemen yanımızda CerModern var.
Dış mekanları da çok iyi ve verimli şekilde
değerlendirmeyi planlıyoruz."
DÜNYACA ÜNLÜ SOLİSTLER SAHNEDE
OLACAK
Deliorman, konser salonunun oturması ve
akustik denemelerinin zaman alacağını dile
getirerek, "Açılış etkinliklerine 'Gala Konserleri'
dedik ki, ondan sonra orkestra ile beraber
akustik optimizasyonlarını yapıyor olacağız.
Bu uzun bir süreç olacak" sözlerini kullandı.
Açılış programı için uluslararası

solistlerle iş birliği yaptıklarını, bu özel
sanatçıların isimlerini ilerleyen tarihte
kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden
Deliorman, programda CSO'nun seçkin
repertuvarından Ferit Tüzün'den Ulvi Cemal
Erkin'e Türk bestecilerinin özel eserlerini
seslendireceklerini, yeni bir sipariş eserin
dünya prömiyerinin açılışla sanatseverlere
sunulacağını dile getirdi.
"KAPASİTESİ TARİHİ SALONUN
2 KATINDAN FAZLA"
Yeni salonun eskisine göre çok önemli
özelliklere sahip olduğunu vurgulayan
Deliorman, şunları söyledi:
"Binanın akustik raporları konunun
uzmanları tarafından incelendiğinde ders
niteliğinde olarak gösteriliyor. Salon 'üzüm
bağı' dediğimiz bir oturuş düzenine sahip.
Seyirciler, orkestranın etrafında balkonlarda
toplanmış. Avrupa'nın büyük ve önemli
konser salonunda gördüğümüz örneklerdeki

Gedik Üniversitesi dijital ortamda piyano festivali başladı

G

EDİK Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfına
bağlı çalışmalarını sürdüren İstanbul Gedik
Üniversitesi ve Gedik Sanat bu dönüşen süreçte
dijital ortamda bir Piyano Festivaline imza atıyor.
21 Ekim 2020 günü baylayan festival, 26 Mayıs
2021 tarihine kadar sürecek. Festivale dünyaca
ünlü festivallerde yer almış, önemli yarışmalarda
ödül almış piyanistlerimiz piyano literatürünün en
önemli bestecilerini yorumlayacak.
AÇILIŞ GÜLSİN ONAY’IN BEETHOVEN
YORUMUYLA BAŞLADI
Festivalin açılışını Devlet Sanatçısı Gülsin Onay,
Beethoven’ın Waldstein Sonatı ile gerçekleştirdi.
21 Ekim 2020 tarihindegerçekleşen performans
ile Gedik Sanat Beethoven’ın 250. Doğum Yılını

bu önemli piyanistimizin
yorumuyla kutlamış oldu.
ÇOK RENKLİ BİR PROGRAM
Festivalde yer
alacak piyanistler ve
yorumlayacakları besteciler şu
şekilde;
Gökhan Aybulus ( S.
Rachmaninov ), Özgür Ünaldı
( W. A. Mozart ), Emre Elivar
( F. Schubert ), Emre Şen ( F.
Chopin ), Başar Can Kıvrak
( C. Franck ), Tayfun İlhan
( F. Liszt ), İraz Yıldız ( C.
Debussy ), Cem Babacan (
M. Mussorgsky ), Elif Akar
Kosman ( R. Schumann ),
Özgün Gülhan ( M. Ravel ),
Jerfi Aji ( A. Scriabin ), İris
Gülsin Onay
Şentürker ( J. S. Bach ),
Çağdaş Özkan ( A. Scarlatti ),
Hande Dalkılıç ( U. C. Erkin).
İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat
Sosyal Medya hesaplarında online yayınlanacak
festivalde sanatçılarla röportajlar, besteciler
üzerine söyleşiler ve 30 dakikalık resitaller yer
alacak.
Gedik Holding'in Eğitim ve Sanat alanındaki
topluma karşı sorumluluğunu temsil eden bu iki
kurum, Türk sanatçıların yaratılarını desteklemek,
bu sanatçıların başarılarını uluslararası platformda
duyurmak ve yaşadığı topluma duyarlı, çok yönlü
düşünebilen nesiller yetiştirmek konularındaki
hedefleri ışığında yepyeni bir piyano festivalini
hayata geçiriyor.

Özgür Ünaldı

İris Şentürker

Hande Dalkılıç

Jerfi Aji

gibi. Tarihi CSO ile yeni CSO arasında
dağlar kadar fark var. Bir kere 2023 kişilik bir
kapasiteden bahsediyoruz. Bu Tarihi CSO
salonunun 2 katından fazla. Biletlerimiz
dakikalar içinde tükeniyordu ve dinleyicilerimiz
'Neden bilet bulamıyoruz?' diyorlardı. Şimdi
yeni salonumuzda çok daha büyük kitlelere,
farklı profillere ulaşabiliyor olacağız."
25 AYRI BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI
Yeni CSO binasının sanatçı çalışma odaları
ve idari ofislerinin yer aldığı C Blok'u ile ilgili
de bilgi veren Şef Deliorman, burada idari
ofislerin yanı sıra grup, oda müziği çalışma
odaları ile 25 ayrı bireysel çalışma odası
olduğunu söyledi.
Konuk ve yabancı şefler için de çalışma
odalarının bulunduğunu anlatan Deliorman,
C Blok'ta sanatçıların yemek yiyecekleri
kafeterya ile zaman geçirebilecekleri alanlar
olduğunu dile getirdi.
CSO MÜZESİ
Yıllardır sayısız konserde kullanılmış özel
enstrümanların tarihi binadan yeni yapıya
nakledildiğini, dünyaca ünlü piyanistlerin
çaldığı piyanoların ise özel bir şekilde daha
sonra taşınacağını aktaran Deliorman,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni binanın içinde bir CSO Müzesi
kuruyoruz. Çok güzel olacak. CSO tarihini
dinleyiciye çok iyi bir şekilde anlatan müze
olacak. İçeriği çok iyi bir şekilde planlandı
müzenin. Bizim de yine elimizde olan
tarihi ve hikâyesi olan sazları bu müzede
sergileyeceğiz."
"DİNLEYİCİMİZİN ÇOK SEVDİĞİ,
ÇOK İYİ BİLDİĞİ ESERLERDEN
BİR SEÇKİ YAPTIK"
COVID-19 salgını şartlarının kültür sanat
sezonunu olumsuz etkilediğini, buna rağmen
yıllık programı hazırladıklarını, yeni binada
yeni sezona başlayacaklarını belirten
Deliorman, yeni sezonda uluslararası şefleri
ve solistleri Ankara'da ağırlayacaklarını
söyledi. Şef Cemi'i Can Deliorman, şöyle
konuştu:
"Dinleyicimizin çok sevdiği, çok iyi bildiği
eserlerden bir seçki yaptık. Genç Türk
bestecilerine ağırlık verdiğimiz bir sezon
olacak. Haziranda da turnelerle, açık hava
etkinlikleriyle umuyoruz ki zenginleşen bir
konser sezonu seyirciyi bekliyor olacak.
Büyük metropoller büyük sanat merkezleriyle
anılır. Berlin Filarmoni, Sydney Opera
Binası, daha pek çok örnek verebileceğimiz
kültür sanat kompleksleri, kendi şehirleriyle
özdeşleşir. Artık yeni CSO binası Ankara'yı
hatırlatır bir ikonik yapı haline gelecek."
CSO için iyi bir kurumsal kimlik dizaynı ile yeni
bir logo da tasarlandığını bildiren Deliorman,
yenisinin eski logoya "saygı duruşu" formunu
da taşıdığını, orkestranın yeni binasını ortaya
koyan güncel bir çalışma olduğunu söyledi.

İDSO’dan Cumhuriyet Bayramı Haftası Konserleri

İ

DSO (İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası) DenizBank Cumhuriyet
Bayramı Haftası konserler dizisinin ilki
23 Ekim Cuma akşamısaat 18.00’de
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
düzenlenecek. Şef Dağhan Doğu
yönetiminde gerçekleştirilecek
konserde, İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası solist Mehmet Yasemin
(keman) ve solist Tevfik Rodos’a (bas)
eşlik edecek.
NTV ile ortak hazırlanan ikinci bölümde
“Marşlarla Cumhuriyet Yolculuğu”
belgeselinin yayını gerçekleştirilecek.
Moderatörlüğünü Gazeteci – Program
Yapımcısı Ahmet Yeşiltepe’nin yapacağı
programda, Yazar – Öğretim üyesi ve
Danışmanlık görevlerini yürüten Ali Faik
Demir
“Anlatıcı” olarak izleyenlerle buluşacak.
Solist Tevfik Rodos ise marşları
seslendirecek. Konser 29 Ekim’de
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında
NTV ekranlarından tüm müzikseverlerin
beğenisine sunulacak.
İDSO Müdürü Bülent Evcil;

S. Dağhan Doğu

“Müzikseverlere Cumhuriyet Bayramı
coşkusunu bir dizi konserle yaşatacağız.
Cumhuriyet Bayramı haftası konser
dizimizin ilkini bu hafta ikincisini de 30
Ekim
Cuma akşamı düzenleyeceğiz. Bu
muhteşem coşkuyu paylaşacağımız

müzikseverlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyuyoruz” dedi.
İDSO DenizBank Cumhuriyet
Bayramı Haftası konserler dizisinin
ikincisi ise 30 Ekim Cuma günü yine
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
gerçekleştirilecek.

24saatgazetesi@gmail.com

Tevfik Rodos

Mehmet Yasemin

Ahmet Yeşiltepe
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osyal medya.
Öyle bir vaha ki, orada her türlü çeşitliliği görürsünüz.
Önemli sözler, önemli kişiler, ibretlik
görüntüler, bu görüntülere duyulan öfke
çığlıkları.
Yani, güzellikleri de, çirkinlikleri de
buralarda görüp, ibret aldığımız bir vahadır sosyal medya.
Pandemi döneminde kalabalıklara karışmayı pek korkulu buluyorum.
Evimin yakınındaki kısa yürüyüş parkurumda yürürken gördüklerim, beni bazen isyana sürüklüyor.
Hani, o meşhur türküde olduğu gibi:
“Mevlâm bize birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.”
Öyle bir dertle karşı karşıyayız ki, ne
aşısı, ne ilacı bulunabildi.

ÇIĞLIK

Sosyal medya
Mehmet
Mehmet Necati
Necati GÜNGÖR
GÜNGÖR mnecatigungor@gmail.com
mnecatigungor@gmail.com

Bazıları halâ maskesiz.
Marketlerde kasiyer kuyruğuna girenlerde mesafe kavramı kaybolmuş.
O türküye şu sözlerle nispet yapmak
geliyor içimizden:
“Mevlâm bize can vermiş, yanında akıl
vermiş.”
Ki, işletelim, kendimizi, canımızı tehlikelerden koruyalım diye.
Maskesini ve sosyal mesafe kavramını
hiçe sayan ebleh insanlarla karşılaşıyorum

her sabah.
Aklını kullanmayı akletmeyen iki
ayaklı mahlûklar.
Ne desek boş! Anlamıyorlar.
Sadece kendi canlarını değil, yakınlarının canlarını da tehlikeye atıyorlar.
Can Yücel’den bir alıntıya rastladım o
vahada. Diyor ki:
“Küçükken annem, yerde ekmek görünce , yükseğe koy, kuşlar yer derdi.
Sevdiklerimizi hep yükseklerde tuttuk,
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acaba kuşlar mı yedi?”
Kuşlar, yemedi de, Onlar beyaz atlarına binip gittiler.
Bekir Coşkun gibi.
Ölüler bile kıskandı Bekir’i.
Yazarlar, neden O’nun gibi yazamadıklarını düşündüler hep.
Ölü ruhlar yukarıdan seyrediyor: Bu
gelen kim? Diye…
Yüreklerde O’nun acısı, ekranlarda
O’nu anan yürekler.
Sevgiyi O’nun kadar hak eden, onun
kadar güzel yaşayan birileri çok az.
Mekânları cennet olsun.
Maske takmayarak virüse meydan
okuma gayretinde olanlara da Allah akıl
versin.

Kılıçdaroğlu, gençlerle video konferans yöntemiyle görüştü:

CHP'den "Bütçe
görüşmeleri Kovid-19
nedeniyle canlı
yayınlansın" talebi
TBMM (AA)- CHP, 2021 yılı bütçesinin
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin Meclis internet sitesi üzerinden
canlı yayınlanmasını talep etti.
CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay,
Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM
Başkanlığı'na sunulan başvuruda, 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmelerinin yapılacağı hatırlatıldı.
Vatandaşların bütçe görüşmelerini
izleyebilmelerinin önemine dikkat çekilen
başvuru metninde, "Bununla birlikte Kovid-19
salgını nedeniyle Komisyon görüşmelerinin
de dikkatle sürdürülmesi gerektiğine kuşku yoktur. Bu çerçevede 2021 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi
ile Sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin TBMM internet
sitesi üzerinden naklen yayınlanmasının
sağlanmasını arz ve teklif ederiz." ifadelerine
yer verildi.

Ermenistan,
Azerbaycan'ın Siyezen,
Gebele ve Kürdemir
illerine balistik
füze fırlattı
BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun,
Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir
illerine balistik füze fırlattığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından
yapılan açıklamada, dün yerel saatle 07.00
civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze
fırlatıldığı belirtildi.
Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef
alındığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından
yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere,
Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı
yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan
güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli
tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.
Açıklamda, Hocavend istikametinde
bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli
arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç
eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle
yaralıların tahliye edilemediği belirtildi.
Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine
yeni gelen Ermeni gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki
5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun
top atışları sonucu çok sayıda Ermenistan
askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu,
kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan
güçleri arasında önemli can kaybının olduğu
kaydedildi.
Ermenistan ordusunun 543. alayına
açtığı ateş sonrasında alay komutanının
yaralandığı, yardımcısının öldürüldüğü ifade
edildi. Alayın 1. taburunun komutanının,
komutan yardımcısının, havan topu bölüğünün komutanlarının da öldüğü, 1. taburun
bir bölüğünün personelinin savaşa girmeyi
reddettiği belirtildi.
Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

İş bulamayan gençlerimiz
umutsuzluğa kapılmamalı
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, "Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 50 yılı,
100 yılı planlar ve bu planlar sürekli, belli aralıklarla
revize edilir. Türkiye'nin kalkınma planı yok." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre
Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu gençlerle video
konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Gençler, iş bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktarırken, Kılıçdaroğlu, sorunları ve gençlerin
taleplerini dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Siyaset
kurumunun sorunlara çözüm bulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidarı, gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulabilecek kapasiteye sahip olmamakla
eleştirdi. Gençlerde umutsuzluğun çok yaygın olduğunu gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, gençlerin
umutsuz olmaması gerektiğini vurguladı. Zor koşulların yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, eğitimde
ciddi sorunlar bulunduğunu, bunun başlı başına ele
alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.
Eğitimin sağlıklı bir planlama üzerine inşa edilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Herkesin üniversite mezunu olduğu bir ülke hiçbir yerde yoktur.
Sağlıklı bir eğitim politikası ile hayatın her alanını,
imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına
dönüştürmek mümkün." diye konuştu.
Projelerinden biri olan "teknoloji liseleri" hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji
liseleri kurmak istiyoruz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman
ihtiyacı süratle karşılanabilir. Bu liseler yatılı olacak.
Bu liselerde çalışanlar belli bir süreden sonra, belli
bir sınıftan sonra kendi alanlarıyla ilgili sanayide
staj yapacaklar, yani çalışacaklar. Onların Sosyal
Güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Eğer bunlar
üniversiteye gitmek istiyorlarsa bunlara ayrıca artı
puan verilecek. Örneğin motor bölümünde okuyan,
makine mühendisi olmak istiyorsa diğer öğrencilere
göre 2 puan, 3 puan, 5 puan neyse artı verilerek
kendi üniversitelerine devam edebilecekler."
Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaparken hakimlik
savcılık sınavında mülakatların kaldırılmasını istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilmediğini
belirterek şöyle konuştu:
"Onun üzerine dava açıldı ve mülakatlara bir
kamera konması zorunluluğu getirildi Danıştay kararıyla. Böylece mülakatta sınava giren kişi sorulara
doğru yanıt verdi mi, vermedi mi, bir haksızlığa
uğradı mı, uğramadı mı bu görülecekti. Fakat bir
yasa çıkardılar, 'mülakatlara kamera konmaz' diye.
AK Parti böyle bir düzenleme yaptı ve maalesef
böylece mülakatlarda hangi soruların sorulduğu, siz
doğrusunu söyleseniz bile bunu kanıtlayabilecek
hiçbir şey yok. Normalde bugün yapılması gereken;
sınavlarda, kamu sınavlarında mülakatın tamamen
kaldırılması. Hesap uzmanlığı sınavında, biz sosyal
bilimlerde eğitim veren üniversitelerin son sınıf öğrencilerine gider, en parlak öğrencileri hocalarından
öğrenirdik ve o öğrencilere rica ederdik 'gel bizim
sınava gir' diye. Yani başarılı öğrenciyi kendi kurulumuza almak için gider öğrenciyi 'gel bizim sınava

gir' diye zorlardık."

"Asgari ücretin gelir vergisinden
muaf tutulması lazım"

Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasını
istediklerini ve bunu parti programına koyduklarını
belirten Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret alıyor, bundan
ne vergisini alacaksın? Asgari ücretten gelir vergisi
alıyorsun, gelir vergisi alınır mı? Bir tacirin, bir
sanayicinin ya da bir serbest meslek çalışanının
elde ettiği gelirden gelir vergisi alabilirsin ama adı
üstünde asgari ücret, yani geçimlik. Bundan gelir
vergisi alıyorsun. Bundan gelir vergisi alınmaması
lazım. Asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması lazım. Bunu defalarca defalarca defalarca dile
getirdik." dedi.
Bir toplumda ödenen vergilerin nereye harcandığı sorgulanamıyorsa orada demokrasi olmadığını
dile getiren Kılıçdaroğlu, "Oysa gücümüzü göstermek zorundayız. Hepimiz vergi veriyorsak ödenen vergiler nereye gitti, neden bu ülkede yatırım
yapılmadı? Neden özel sektör yatırım yapmıyor?
Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hiç kimsenin
can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde siz yatırım
yapar mısınız?" ifadelerini kullandı.
Bütün gençlerin CHP'nin "İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi"ni okumasını istediğini belirten
Kılıçdaroğlu, "Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 50 yılı,
100 yılı planlar ve bu planlar sürekli, belli aralıklarla
revize edilir. Türkiye'nin kalkınma planı yok. Devlet
Planlama Teşkilatı kapatıldı, gençlerin haberi yok.
Çünkü o kadar siyasi hayattan kopuk ki gençler."
diye konuştu.

"Bu bir planlama ile olur"

Görüşmede gençlerden birinin dile getirdiği
"Neden verdiğimi bilmediğim vergiler ödüyorum"
ifadesine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bu da güzel bir cümle. İşte asıl sorunumuz,

Büyükçekmece'de
eğitim uçağı düştü
İSTANBUL (AA)- Büyükçekmece'de bir
eğitim uçağının boş araziye düşmesi sonucu uçağın pilotu yaralandı.
AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk
tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis,
jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye
sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat
yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan pilot,
itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından
çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye
hava ambulansı istendi.
Yaralı, hava ambulansla hastaneye sevk
edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir
havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk
bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe
geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi. Olay yerine

hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD
ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N,
yaralı olarak kurtarılmıştır.
Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın
mümkün olmaması nedeniyle ambulans
helikopter sevk edilmiştir." ifadelerine yer
verildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve
gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

www.24saatgazetesi.com

Türkiye'nin asıl sorunu bu. Demokrasinin çıkış
kaynağı nedir biliyor musunuz? Ödediğim vergiler nereye harcanıyor diye... Bütçe bakın sunuldu Parlamento'ya ama hiçbir genç bu bütçeden
haberdar bile değil. Bu bütçenin büyüklüğü nedir,
bu paralar nereye gidiyor? Sormuyor bile, sorgulamıyor. 'Ben işsizim' diyor. Zaten işsiz kalacaksın,
çünkü paralar sen iş bulasın diye değil, işsiz kal
diye harcanıyor. Üretim zinciri oluşturulabilirse,
fabrikalar kurulabilirse, teknolojik altyapı oluşturulup
katma değeri yüksek ürün üretilebilirse herkesin işi
olur o zaman. Bu bir planlama ile olur."
Anadolu'nun içinin boşaldığını, herkesin iş bulmak için Ankara, İstanbul, İzmir'e gitmek istediğini
söyleyen Kılıçdaroğlu, "Neden yatırımlar Türkiye
genelinde dengeli dağıtılmıyor?" diye sordu.
Anayasa'nın 49. maddesinde "Çalışma herkesin
hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için
çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortam
yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli
tedbirleri alır." dendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu
nedenle devletin her bir gence tek tek iş bulmak
zorunda olduğunu söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "2023'e bütün gençlerin
hazırlık yapması lazım. Şu soruyu bütün gençlerin
söylemesi ve sorması lazım, '18 yıldır iktidarda olup
beni işsiz bırakana ben asla oy vermeyeceğim' demesi lazım. Eğer bunu söyleyebiliyorsa ve sandığa
bu iradesini yansıtabiliyorsa o ülkede hiçbir siyasi
iktidar o zaman 'gençlerin sesine ben kulak vermiyorum' diyemez." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Veli
Ağbaba, Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen ile Parti
Meclisi Üyesi Umut Akdoğan eşlik etti.

Cezaevlerinde e-görüş
dönemi başlıyor

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, cezaevlerinde dijital dönüşümü başlatacak
Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi ile artık hükümlülerin eş, çocuk,
aile ve yakınlarıyla görüntülü görüşebileceklerini,
elektronik sayım yapılacağını, elektronik ortamda
sağlık hizmetlerine erişileceğini, dilekçe hakkının
kullanılacağını bildirdi.
Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde ceza infaz kurumlarında dijital
dönüşümü başlatan ve pilot uygulaması Ankara
Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
gerçekleştirilecek Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz
Kurumlarına Entegrasyonu Projesi tanıtım toplantısı, Sheraton Otel'de yapıldı.
Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk
Telekom Genel Müdürü Ümit Önal katıldı.
Konuşmasına, koronavirüs salgını döneminde
özveriyle çalışan cezaevi personeline teşekkür
ederek başlayan Bakan Gül, sağlık çalışanları
başta olmak üzere süreçte hizmet verenlere şükranlarını sundu. Kamusal hizmetlerin sunumunda
temel kriterlerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu
belirten Gül, AK Parti'nin göreve geldiğinden bu
yana hep insanı merkeze koyan reform adımları
attığını söyledi.
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Üniversite öğrencileri "YÖK
Sanal Laboratuvarı" ile
deney imkanına kavuşuyor
ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Sanal Laboratuvar uygulamasının 26 Ekim 2020'den itibaren
ilk aşamada Dijital Dönüşüm Projesi'nde yer alan
18 üniversitenin fen ve mühendislik fakülteleri ile
meslek yüksek okullarının çeşitli programlarında
öğrenim gören yaklaşık 15 bin dolayındaki öğrencinin hizmetine sunulacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı
Açılış Töreni'nde ilk kez kamuoyu ile paylaşılan
YÖK Sanal Laboratuvar Projesi, YÖK Konferans
Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, proje kapsamındaki 18
üniversitenin rektörü katıldı.
Saraç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, YÖK olarak yükseköğretim tarihinde birer
ilk olma özelliğine sahip yeni ve yenilikçi pek çok
proje ve uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.
YÖK Sanal Laboratuvarı Projesi'ni geçen hafta
kamuoyuna ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

duyurduğunu hatırlatan Saraç, toplantıda projenin
detaylarının paylaşılacağını belirtti.
"Yeni YÖK olarak yükseköğretime ilişkin parlak
ve sofistike söylemler, ileriye yönelik tasarımlar,
retoriği yüksek taslaklar, geleceğe dair belagatli
ifadeler, entelektüel paylaşımlar yapma yerine
ortaya koyduğumuz basit, sade, karmaşık olmayan icraatlar, hayata geçirdiğimiz projeler ile yol
alıyoruz." değerlendirmesini yapan Saraç, şöyle
devam etti:
"Bugün de böyle bir gün. Bildiğiniz üzere
küresel salgın nedeniyle geçtiğimiz mart ayında
üniversitelerimizde uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte laboratuvar uygulamaları gerektiren
derslere ilişkin çözümler aramaya da başladık.
Bu salgın ortaya çıkmadan önce başlattığımız
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında uygulamaya koyduğumuz icraatlarımızın
bu dönemde bizlere önemli katkıları oldu. Yine bu
bağlamda değerlendirilebilecek olan YÖK Sanal
Laboratuvar Projesi de haziran ayında olgunlaştı.
Yeni YÖK'ün yükseköğretime bakışını biçimlen-

diren, belirleyen ana kavramlar vardır. Bunlardan
birisi nasıl daimi tekamül, yani sürekli iyileşme ise
diğer birisi de tedriciliktir. Bu düşünceden hareketle ilk aşamada laboratuvar uygulamalarının en
yoğun olduğu genel kimya ve genel fizik laboratuvar derslerini belirledik. Bu proje, aynı zamanda
YÖK'ün temel bilimler ile ilgili başlatmış olduğu
yeni ve yenilikçi girişimlerin bir devamı olarak da
değerlendirilmelidir. Yeni YÖK'ün aslında bütün
projeleri birbirleri ile ilişkili ve birbirlerini destekleyen unsurların oluşturduğu bir sistem üzerinde
inşa ediliyor."

ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINCA
İLİMİZ, KAHRAMANKAZAN İLÇESİ, İNE MAHALLESİ HUDUTLARINDA BULUNAN
II-(b) GRUBU (mermer) PASA MALZEMESİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

1-İHALE KONUSU;
Ankara İli, Kahramankazan İlçesi İne Mahallesi sınırlarında bulunan şartnamesinde, paftası ve koordinatları belirtilen II (b) Grubu
Pasa Malzemesinin Maden Yönetmeliğinin, 43 üncü maddesi, 4
üncü fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile
ihale edilmesi,
2-MUHAMMEN BEDELİ;
2.a) Muhammen bedeli: 45.000,00 TL
2.b) Geçici teminatı:1.350,00 TL
2.c) İhale Tarihi ve Saati: 02.11.2020 Saat: 10:30
2.d) İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3–İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:
3.1 Şartname temini: Şartname, Varlık Mahalle Tanzimat Caddesi No:67 /B Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal
Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100,00 TL
karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli, Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus
Şubesi’nde bulunan TR 56 0001 0006 8369 3827 0750 05 nolu
hesaba yatırılacaktır.
3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67/B Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, ihale odasında yapılacaktır.
3.3.Tekliflerin verileceği yer; Teklif dosyası, Varlık Mah. Tanzimat
Caddesi No:67 /B Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan
Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal
Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde, İhale KomisResmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de

yon Başkanlığına verilecektir.
4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ:
4.1 Gerçek kişi istekliler için;
a-) Adres beyannamesi,
b-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
c-) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d-) Vergi dairesi ve vergi numarası beyanı.
4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;
a-) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından son 1(bir) yıl içerisinde alınmış Oda kayıt belgesi
b-) Noter tasdikli imza sirküleri
c-) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
d-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler,
e-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
4.3 Ortak Belgeler;
a-) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 56 0001 0006 8369 3827 0750 05 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,
b-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte
bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,
c-) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge,
d-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 100,00 TL’lik banka
makbuzu,
5-Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İlan olunur.
(Basın-1237503)

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2020/584 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara İl, Keçiören İlçe, 6501 Ada,
31 Parsel, KAVACIK SUBAYEVLERİ Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız
Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri (6501 ada 31 parsel)Bina, bodrum
kat + zemin kat +2 normal kattan oluşmaktadır. Bina betonarme olup,
ayrık nizam inşa edilmiştir. Her katta 2 bağımsız bölüm bulunmakta
olup, binada toplam 6 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölge yol, su,
elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (1. Kat 3 nolu mesken)Konutta borçlunun yakını ikamet etmektedir. Bağımsız bölümün giriş kapısı
Çelik Kapıdır. Antre, 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo ve 2 balkondan
oluşmaktadır. Antre zemini seramik, duvarlar boyalı ve tavan kartonpiyerlidir. Vestiyer dolap bulunmaktadır. Salon zemini laminat parke,
duvarlar boyalı ve tavan kartonpiyerlidir. Odaların zemini laminat parke, duvarlar ve tavanlar boyalıdır. 2 oda salona açılmaktadır. Mutfak
zemini ve duvarlar seramik, tavan boyalıdır. Mutfak tezgahı mermerit olup, altında ve üstünde mdf dolaplar bulunmaktadır. Tezgah alnı
seramiktir. Banyoda zemin ve duvarlar seramik, tavan boyalıdır. Duş
teknesi, duşakabin ve dolaplı lavabo bulunmaktadır. Wc'de zemin ve
duvarlar seramik, tavan boyalıdır. Hela taşı ve lavabo bulunmaktadır.
Balkonların zemini mozaiktir. Balkonlardan biri mutfağa dahil edilmiştir. Konut kombi sistem ısıtmalıdır .Pencere doğramaları pvc ısıcamlı,
kapılar ahşap yağlıboyalıdır. Konutun faydalı kullanım alanı içten içe
yapılan ölçülere göre 73,00m2?dir. Eklentisi 3 nolu kömürlük. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Kavacık Subayevleri Mah. Candan Sokak Elif Apt. No:28/3
Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 342 m2
Arsa Payı : 50/342
İmar Durumu : Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 24/12/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/01/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3
(Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı)
MERKEZ / ANKARA
----------------------------------------------------------------------------------------SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.
uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar var-

sa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, tapu alım harcı,
K.D.V. ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.
K.D.V. ve İhale damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise
ihale düşecektir. Ayrıca tellâllık harcı, tapu satım harcı ile taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (İİK.'nun 206. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince: Alacakları rehinli olan alacaklıların satış
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım
gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/584
Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca
İİK.'nun 127. Maddesi gereğince; iş bu satış ilanının , tapuda adresi
bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
64'e karşılık gelmektedir.

(Basın-1241860)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
24saatgazetesi@gmail.com

"Üniversitelerin operatörlerine
ve öğretim üyelerine gerekli
eğitimler verildi"

Saraç, YÖK'ün koordinasyonundaki projede 11
farklı üniversiteden akademisyenlerin ve uzmanların görev aldığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde de
YÖK Sanal Laboratuvarı'na dahil üniversitelerin
operatörlerine ve dersleri verecek öğretim üyelerine gerekli eğitimlerin verildiğini kaydeden Saraç,
"26 Ekim 2020'den itibaren YÖK Sanal Laboratuvar uygulaması ilk aşamada Dijital Dönüşüm
Projesi'nde yer alan 18 üniversitemizin fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksek okullarının
çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15
bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak."
dedi. Bugünkü toplantıya öğrencileri YÖK Sanal
Laboratuvarı'ndan istifade edecek olan üniversitelerin rektörlerinin katıldığını dile getiren Saraç,
"Önümüzdeki dönemden itibaren tedrici olarak
projedeki üniversite sayısını artırmayı planlıyoruz.
Sisteme girişler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup üniversitelerimiz tarafından bildirilen
operatörler, sisteme e-Devlet üzerinden giriş
yapma konusunda yetkilendirildiler. Bu operatörler,
üniversitede ilgili dersleri verecek olan öğretim
elemanlarının, öğretim elemanları da dersi alacak
öğrencilerinin kullanıcı olarak kayıtlarını yapacaklar." bilgisini verdi.
Projenin kendisi kadar ortaya konuluşunun da
kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen
Saraç, şöyle devam etti:
"Bu proje maalesef artık günümüzde sıkça
görülmeyen birlikte iş yapma modelinin de güzel
bir örneğini sunuyor. YÖK'ün bu projesinin hayata
geçmesi için TÜBİTAK büyük bir katkı verdi. Diğer
taraftan da farklı üniversitelerden 24 akademisyen
de bu projede görev aldı. Bu hocalarımızın katkılarındaki motivasyonları ise sadece mesleklerine
verdikleri önem idi. Diğer bir ifade ile akademide
idealist hocalarımızın da bulunduğunu kendileri
gösterdiler. Sanal Laboratuvar Projesi, pandemi
dönemi ile sınırlı bir uygulama değil, eğitim öğretimin niteliğini artırıcı ve pandemi sürecinin sonrasında da kullanılmak üzere kurgulandı. Projenin
sürekli geliştirmeye müsait bir yapısı olacak."
Yekta Saraç, projeye katkı sağlayan
TÜBİTAK'a, uzmanlarına ve hocalara teşekkür
etti, projenin hayırlı olmasını diledi. "Önümüzdeki
günlerde de inşallah yükseköğretim sisteminin
bütününe şamil YÖK Kariyer Liyakat Projesi'ni
hayata geçirmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaşan
Saraç, yeni YÖK olarak, yeni ve yenilikçi girişimleri
sürdürdüklerini, sürekli eylem, daimi tekamül içinde teoriyi oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

KPSS lisans
sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2020KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr "
internet adresinden açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans
(Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri),
12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik
Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme
işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel
Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan
Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi
(ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği
belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı:
"2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3.
oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru
Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak
girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi
Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak
düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği
Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel
Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi
Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52
numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme
dışı bırakılmasına karar verildi."
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Ateş
Serbest-2020" faaliyetinde konuştu:

"Mehmetçik,
girilemez
denilen
yerlere girdi"
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu inler
teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor.
Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye
devam ediyor." dedi.
Akar, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış
ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2020 faaliyetindeki konuşmasında, hedeflerin en
az atışta tam isabetle vurulmasının önemine değindi.
"Attığımızı vurmamız lazım" diyen Akar, bunun için
eğitimin önemine işaret etti. Bu sayede vatana ve
millete faydalı olunacağını belirten Akar, "Biz tabii
ki barış, diyalog diyor, bütün problemlerimizin siyasi
şekilde çözülmesini istiyoruz. Diplomasiden yanayız,
görüşmekten, konuşmaktan yanayız ama tüm bunlara
rağmen bizim Türk Silahlı Kuvvetleri olarak olmamız
gereken şey, atalarımızın ortaya koyduğu gibi, 'Hazır
ol cenge istersen sulh-ü salah', cenge hazır olacağız."
diye konuştu.
Hassas bir dönemden geçildiğine, bölgede önemli
gelişmelerin yaşandığına, sadece nicelik değil nitelik
olarak da tehdit ve tehlikelerin arttığına dikkati çeken
Akar, "Çeşitli şekillerdeki gelişmeleri takip ediyor, bunlara karşı devlet olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak
proaktif aldığımız tedbirlerle ülkemize, milletimize
yapmamız gereken güvenlik ve savunma hizmetini
yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bir saldırı, tahrik gibi takdim
edilmeye çalışılıyor"

Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen "terör
koridoru"nu yapılan operasyonlarla parçaladıklarını
anımsatan Akar, "Bu bitti mi? Mücadele bitmez. Yeni
teşebbüsler olabilir mi? Olabilir. Bunun için de her zaman olduğu gibi daima etkin, caydırıcı ruhu ile Silahlı
Kuvvetlerimizin müteyakkız olması gerekmektedir."
açıklamasında bulundu.
İdlib'de sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde
daha önce evini ve toprağını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerden 411 bininin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine döndüğünü ifade eden Akar, Ege ve Doğu
Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Tüm samimiyetimizle diyalog, görüşme, konuşma, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk,
anlaşmalar ve bu çerçevede sorunlarımızı konuşup
halledelim diyoruz. Kendi kendimize, iki komşu olarak
oturup bunları çözelim diyoruz. Fakat bir anda olay
uluslararası kuruluşlara aktarılıyor, basın üzerinden
birtakım saldırılar oluyor, tahrikler, provokasyonlar
oluyor, bunların hiçbiri görünmüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamen bilimsel ve teknik yaptıkları
araştırmalar, çalışmalar bir saldırı, tahrik gibi takdim
edilmeye çalışılıyor."

"Beyhude bir gayret"

Türkiye'ye 1950 metre, Yunanistan'a ise 580
kilometre mesafede olan 10 kilometrekarelik Meis
Adası'nın 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanının
olamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
"Hayır dediğimiz zaman biz gerginlik, gerilim
yaratıyor, tahrikte bulunuyoruz gibi koro halinde
karşımızda bunu söylüyorlar. Biz haklıyız, güçlüyüz.
Biz ne kadar diyalogdan, siyasi çözümden yanaysak
diğer taraftan da hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi, bir
oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi de tekrar tekrar
dile getiriyoruz. Bunun anlaşılması lazım. Dolayısıyla
biz komşularımızı, diğer kurum ve kuruluşları diyaloğa
davet ediyoruz. Gelin görüşelim, konuşalım, tartışalım, kurallar çerçevesinde bu konuları çözelim. Bizim
dileğimiz budur. Bunun dışında akla, mantığa, hukuka
uymayan, özellikle üçüncü tarafların, hadlerini ve
boylarını aşarak birtakım kurallar koymaya çalışması veya o kuralların tarafımızdan kabul edilmesini
beklemeleri beyhude bir gayrettir. Bu konuda kararlı,
azimli olduğumuzu, hak alaka ve menfaatlerimizi
korumakta da muktedir olduğumuzu, bu konuda her
şeyi göze alacağımızı herkesin bilmesi lazım. Bizim
dileğimiz, umudumuz, temennimiz bir an önce medeni
bir şekilde karşılıklı diyalog çerçevesinde konuların
özellikle asker, sivil uzmanlar tarafından konuşulup,
görüşülüp bir karara bağlanması ve bölgede barışın,
huzurun istikrarın sağlanması, iki komşu ülke olarak
rahat, huzur, güven içinde yaşamın sağlanması."

PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye
grup sorumlusu etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Terör örgütü PKK'nın dağ
kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye
grubu sorumlusu Hüseyin Acar, Hatay'da etkisiz
hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında,
18 Ekim'de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando
ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince
düzenlenen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla
etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden
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İLAN TARİFELERİ
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20 TL+KDV
Siyah beyaz sayfalar
pazarlığa tabidir.
Bilanço, Genel
Kurul ve Tüzük
İlanları st/cm: 17 TL

birinin, 2016-2017 yıllarında örgütün sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve
saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda
23 yıldır faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar
Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi"
kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar
olduğu kaydedildi.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma
süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

ANKARA (AA) - Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışma yürüteceği alan
için 27 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX
(denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 27 Ekim'e kadar sürecek. Daha önceki ilana göre bu süre
22 Ekim'de sona erecekti.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte
Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.Oruç Reis sismik araştırma gemisi,

kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları
başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik,
hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Dünyadaki tam donanımlı
ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden
biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik,
gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması
yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar
iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 1271 sayılı kararı ile onaylanan Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesi 49247 ada 9 nolu parselin güneybatısında Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de

(Basın-1239977)

KADASTRO GÜNCELLEME ALANI İLANI
ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ ABDULKERİM (YAYLABEYİ), AHIRLIKUYU, ALAÇIK, ALAHACILI, BAHÇECİK, BALÇIKHİSAR, BALTALİN (PINARBAŞI), BOĞAZKAYA, BOSTANHÜYÜK, BOŞNAKKESİKKAVAK, BUMSUZ, BÜYÜKKONAK, BÜYÜKYAĞCI, CİHANŞAH, CİNGİRLİ, CULUK, ÇALIŞ, ÇATAK,
ÇAYRAZ, ÇEKİRGE (SERİNYAYLA), ÇELTİKLİ, DEMİRÖZÜ, DEREKÖY, DEVECİ, DEVECİPINAR, DURUTLAR, EMİRLERESKİÇALIŞ (ESENLER), EMİRLERKESİKKAVAK, ERİF (SARIDEĞİRMEN), ESKİKIŞLA, EVCİ, EVLİYAFAKI, GEDİK, GEDİKLİ (GÜLTEPE), GÜZELCEKALE, HARHUR (SÖĞÜTTEPE),
İNCİRLİ, KADIKÖY (YEŞİLYURT), KALTAKLI (ATAKÖY), KANLIGÖL, KARAHOCA, KARAPINAR, KARASÜLEYMANLI, KATRANCI, KAVAK, KAYABAŞI, KERPİÇ, KIZILKOYUNLU, KİRAZOĞLU VE KUTLUHAN MAHALLELERİNDE/KÖYÜNDE MUHTELİF MEVKİLERİNDE/ADALARINDA; 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 22’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA KADASTRO GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI
YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN KADASTRO GÜNCELLEME İŞLEMLERİNE 09.11.2020 PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT 10:00 DAN İTİBAREN BAŞLANACAKTIR.
BU KADASTRO GÜNCELELME ALANI SINIRI İÇERİSİNDE TAŞINMAZ MALI BULUNAN KİŞİLERİN
VEYA TEMSİLCİLERİNİN;
KADASTRO TEKNİSYENLİĞİNCE YAPILACAK ADA VEYA MEVKİ İLANINDA BELİRTİLEN GÜN VE
SAATTE ÇALIŞMALAR SIRASINDA, SINIRLARINI GÖSTERMEK İÇİN TAŞINMAZ MALLARIN BAŞINDA HAZIR BULUNMALARI, HAZIR BULUNMAYANLARIN YOKLUĞUNDA ÇALIŞMA YAPILACAĞI,
KADASTRO GÜNCELLEME ALANINDA, 3402 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNCE (İLK DEFA) KADASTROYA TABİ TUTULACAK TAŞINMAZLAR VAR İSE BU TAŞINMAZLAR YÖNÜYLE;
SINIRLARI BELLİ OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KÖŞE NOKTALARINA MAHALLİN ÖRF VE
ADETİNE UYGUN KALICI İŞARETLER KOYMALARI, MÜLKİYET VE MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ
VE ŞAHSİ HAKLARINI KANITLAYICI BELGELERİ İLE BİRLİKTE, HAZIR BULANMALARI, HAZIR
BULUNMAYANLARA AİT TAŞINMAZ MALLARIN TAHDİT VE TESPİTLERİNİN YOKLUKLARINDA
YAPILACAĞI,
KADASTRO HARÇLARININ; EMLAK VERGİSİ BEYAN DEĞERİ ÜZERİNDEN, TAŞINMAZ MALLARIN BAŞINDA HAZIR BULUNANLARDAN TAPULU YERLERİ İÇİN BİNDE 6.83, TAPUSUZ YERLER
İÇİN BİNDE 11.38, HAZIR BULUNMAYANLARDAN İSE TAPULU YERLERİ İÇİN BİNDE 9.10, TAPUSUZ
YERLERİ İÇİN BİNDE 13.66 ORANLARINDA ALINACAĞI,
TAHDİT VE TESPİTLERE KADASTRO GÜNCELLEME EKİBİNİN KADASTRO GÜNCELLEME ALANINDAKİ GÖREVİNİN SONA ERDİĞİ TARİHE KADAR YAPILACAK İTİRAZLAR KADASTRO KOMİSYONUNDA İNCELENECEĞİNDEN, İTİRAZI OLANLARIN BU SÜRE İÇİNDE BELGELERİ İLE BİRLİKTE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VEYA KADASTRO TEKNİSYENLİĞİNE MÜRACAAT ETMELERİ, İTİRAZ SONUÇLARININ ASKI CETVELLERİNDE GÖSTERİLECEĞİ, BU TARİHTEN SONRAKİ İTİRAZLARIN İSE, KADASTRO GÜNCELLEME SONUÇLARININ GÖSTERİLDİĞİ 30 GÜNLÜK İLAN SÜRESİ İÇİNDE KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAK SURETİYLE YAPILABİLECEĞİ,
3402 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ UYARINCA DUYURULUR. 23/10/2020
Not: 1-Kadastro güncelleme çalışmalarında düzeltme yönüyle nedeniyle harç tahakkuk ettirilmez, diğer
işlemlerde mevzuatınca gerekli vergi, resim, harç ve ücretleri mevzuatınca tahakkuk ettirilir.
2- Kadastro güncelleme, Mahalle/Köyün tamamında ise Mevki/Ada yazılmaz.
3- Harç oranları Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde değişikliğe uğramaktadır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın-1240296)

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/564863
1-İdarenin
a) Adresi:1420. Cadde No:12 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3124582000 - 3124287207
c) Elektronik Posta Adresi: ik@myk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.
gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: En az 14 kişilik 12 Minibüs ile 249 iş günü,
toplam 156.870 Km. personel taşıma hizmeti alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Ankara
c) Süresi: İşe başlama tarihi 04.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: 1420 Cad. No:12 Kat 0 Balgat-Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati: 19.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi
veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belge yoktur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde sözleşmeye bağlanmış öğrenci servisleri ve personel taşıma hizmetleri genel tanımlarına uyan işler benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1420 Cad. No:12 Kat 1 BalgatÇankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

(Basın-1241330)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
www.24saatgazetesi.com
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MANSUR YAVAŞ 29 EKİM’DE AÇILIŞINI YAPACAK

18 yıl çürümeye terk edilen mamak eserkent
konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak

HABER MERKEZİ- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla Başkentlilerin hayatını
kolaylaştırmaya ve ekonomik yönden destek
olmaya devam ediyor.
Mamak Araplar Mahallesi’nde 18 yıl önce
yapılan ancak çürümeye terk edilen Eserkent
Sosyal Konutları Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda baştan aşağı yenilendi. İhtiyaç sahibi
vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak
amacıyla iç ve dış cepheleri yeniden yapılan
400 konut, ekonomik durumu iyi olmayan yeni
evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara düşük
fiyattan kiraya verilecek.
MÜJDEYİ BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU:
“CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ÇİFTE BAYRAM
YAŞANSIN”
Başkan Yavaş tarafından Başkanlık yazısı
ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis gündemine getirilen ve komisyona sevk edilen
sosyal konutların açılışı 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda yapılacak.
Ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli
çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara ilk müjdeyi
Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından
yaptığı videolu paylaşımla şu sözlerle verdi:
“Bu 29 Ekim’de her hanede çifte bayram
yaşansın istiyoruz. Mamak’ta yapılan ve 18 yıl-

dır çürümeye terk edilen 400 adet 1+1 konutun
tamamını yeniledik. Meclisimiz teklifimizi kabul
ederse yeni evli çiftlerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok uygun fiyata kiralayacağız.”
BEYAZ EŞYALI KONUTLARIN KİRA BEDELİ
100 TL OLACAK
2002 yılında yapılan ve çevresi için güvenlik
tehdidine dönüşen atıl durumdaki konutları yeniden canlandırarak tamamlanmasını sağlayan
Başkan Yavaş, ihtiyaç sahibi evli çiftlere ve 65
yaş üstü vatandaşlara ekonomik yönden destek
sağlamayı amaçladığı konutlar için kira bedelini
100 TL olarak belirledi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından iç
ve dış mekanlarda gerçekleştirilen yenileme
işlemlerinin tamamlanmasıyla 400 adet beyaz
eşyalı (çamaşır makinası, buzdolabı, set üstü
ocak-fırın, davlumbaz) 1+1 konutlar 5 bloktan
oluşuyor. Çevre düzenlemesinden dış cephe
kaplamaya, boya ve badanadan tesisata kadar
gerekli tüm tamirat ve tadilat işlemlerinin yapıldığı konutlar 2 yıllık kontratla kiraya verilecek. Modern görünüme kavuşan ve kapsamlı
çalışma sonucunda yenilenen konutlar için
başvurular online olarak alınacak. Yoğun talep
olması halinde Büyükşehir Belediyesi konutlar
için noter huzurunda kura yöntemiyle çekiliş
yapacak.

ODTÜ 3 ADET HALI SAHANIN AYDINLATMALARININ
YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI
İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

ODTÜ 3 ADET HALI SAHANIN AYDINLATMALARININ YENİLENMESİ YAPIM İŞİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ODTÜ 3 Adet Halı Sahanın Aydınlatmalarının Yenilenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2020/554196
1-İdarenin
a) Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
b) Adresi: Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 312-2106108 - 312-2106149
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: ODTÜ 3 Adet Halı Sahanın Aydınlatmalarının Yenilenmesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 adet halı sahaya ait aydınlatmaların yenilenmesi yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ODTÜ Ankara Kampüsü
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 15 (OnBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.10.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ODTÜ İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No:112 Dumlupınar Bulvarı, Üniversiteler
Mah. Çankaya 06800 Ankara
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki
belgeler:
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan D/V
grubu işler ve bu işlere ait onarımlar
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
mezunu diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Zimbabve’den yatırım ve ticaret
için ato üyelerine davet
HABER MERKEZİ-Ankara Ticaret Odası
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
Türkiye ile Zimbabve arasındaki ticaretin 2019 yılı
sonu itibariyle 17,7 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, “Bu rakamın artması için Ankara
Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya
hazırız” dedi. 10 Teknoloji Bölgesi, 12 Organize
Sanayi Bölgesi ile Ankara’nın Afrika’nın talebini
karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunun
altını çizen Baran, Zimbabve ile ticareti geliştirmek
için iki ülke reel sektörünü bir araya getirebileceklerini söyledi.
Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, ATO
Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.
Bir yıl önce açtıkları büyükelçilik ile Türkiye’de
büyükelçilik açan 36’ıncı Afrika ülkesi olduklarını
belirten Büyükelçi Mutiwazuka, iki ülke arasındaki
ilişkileri geliştirmek ve Türkiye’nin özellikle son 15
yılda yaşadığı ekonomik gelişmeyi nasıl sağladığını öğrenmek istediklerini söyledi. Zimbabve’nin
tarihi geçmişinden bahseden Büyükelçi Mutiwazuka, ülkede gerçekleştirdikleri toprak reformu
sonrasında yaşadıkları sorunların devam ettiğini
ve birçok ülkenin yaptırımıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Yaptırımlar nedeniyle geçen 20 yılda
eğitimden kültüre, tarımdan imalata kadar bütün
sektörlerin yara aldığını ve Zimbabve ekonomisini
olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Büyükelçi,
bu durumu tersine çevirmek için çaba harcadıklarını ifade etti.
Türk şirketlerini Zimbabve’ye yatırıma ve
ticarete davet eden Büyükelçi Mutiwazuka, “Şu
anda Zimbabve’de mağazalarımızda satılacak

ürün yok. Ülkemizde Türk mallarının satılmasına
ihtiyaç var. Türk iş insanları mallarını Zimbabve’ye
soktuğunda 50 milyonluk bir nüfusa gümrük
vergisi olmadan satma imkânına sahip olur” diye
konuştu.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
da Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini “Açılım Politikası” olarak başlattığını, zaman içinde de Kıta’nın
barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı ve ikili ilişkileri eşit
ortaklık ve yarar temelinde geliştirmeyi hedef alan
“Ortaklık Politikası”na dönüştürdüğünü anlattı.
Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemi de dâhil olmak
üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret etmesi, kıta ile
ilişkilerimizi geliştirdi. 2008 yılında 10 olan Ankara’daki Afrika Büyükelçiliği sayısı 36’ya çıktı” dedi.

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Taşımalı Sistem Yemek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/563660
1-İdarenin
a) Adresi: 1420. Cadde No:12 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3124582000 - 3124287207
c) Elektronik Posta Adresi: ik@myk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında (12 (On İki) ay süreyle) Kurum yemekhanesinde her türlü yemek, servis, dağıtım, mal ve malzemeleri dahil
29.520 öğün taşımalı yemek hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Balgat Mahallesi 1420 Cadde. No:12 Kat:0 ÇANKAYA/ANKARA
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Balgat Mahallesi 1420 Cadde. No:12 Kat:0 ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 18.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında
o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, ilgili merciden almış oldukları “Gıda Üretim Belgesi” ni vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, gıda taşıma araçlarının hizmet yeterlilik belgesi TSE 13075 teklif dosyalarında
sunulacaktır. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmamaktadır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik Şartname'de belirtilmeyip, iş bu idari şartnamede belirtilen TSE 13075 Belgesi ve
Gıda Üretim Belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan malzemeli/malzemesiz yemek hazırlama ve dağıtımı ile
ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balgat Mahallesi 1420 Cadde. No:12 Kat:1 ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.
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Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Devlet memurlarının 2 lira
26 kuruş olan saat başı
fazla çalışma ücreti, yeni
yılda yüzde 6,19 artışla 2
lira 40 kuruşa yükselecek

Vergi gelirlerinde artış hedefleniyor
Ankara (AA)- TBMM Başkanlığına sunulan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, 2021
yılı net bütçe gelir öngörüsü 1 trilyon
101,1 milyar lira olarak belirlendi.
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Gerçekleşmeleri ve Beklentiler
Raporu'nda bu yıl merkezi yönetim
bütçesinde 956 milyar 588 milyon lira
olarak hedeflenen merkezi yönetim
net bütçe gelirlerinin 973 milyar 129
milyon lira olarak gerçekleşeceği
tahmin edilirken, gelecek yıl öngörülen
1 trilyon 101,1 milyar liranın bu yıl
gerçekleşme beklentisine göre yüzde
13,2 artışa tekabül ettiği hesaplandı.
2020 yılında brüt vergi gelirleri
tahsilatının 909 milyar 944 milyon 169
bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçmiş yıllara ilişkin ekonomik
gelişmeler, eğilimler ve 2021 yılına
ilişkin beklentiler dikkate alındığında
gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının,
ret ve iadeler ile mahalli idare ve fon
payları dahil 1 trilyon 58 milyar 733

milyon 147 bin lira olacağı tahmin edildi. Bu tutar 2020 yılıyla kıyaslandığında yüzde 16,4'lük artışa denk geliyor.
Söz konusu vergi gelirleri içinde
önemli yer tutan ÖTV'den 2021 yılında
ret ve iadeler ile mahalli idare payları
dahil 214 milyar 973 milyon 618 bin
lira gelir tahsil edileceği öngörüldü.
ÖTV gelirlerinin 2022'de 235 milyar
lira, 2023'te 256,7 milyar lira olarak
gerçekleşeceği tahmin edildi. 2021
beklentisi bu yılla kıyaslandığında
yüzde 11,1'lik artış gösteriyor.
ÖTV'nin dağılımına bakıldığında,
2021'de petrol ve doğal gaz ürünlerinden 76 milyar 545 milyon 533 bin
lira, motorlu taşıtlardan 39 milyar 834
milyon 468 bin lira, alkollü içkilerden
17 milyar 976 milyon 876 bin lira,
tütün mamullerinden 65 milyar 527
milyon 519 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 585 milyon 838 bin lira,
dayanıklı tüketim ve diğer mallardan
13 milyar 503 milyon 384 bin lira gelir
hedefleniyor.

Ankara (AA)- 2021 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine
göre, memurların saat başı fazla
çalışma ücreti, yeni yılda yüzde
6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan
saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak
2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak
uygulanacak.
Bakanlıkların özel kalem
müdürlüklerinde çalışan personele ve
makam şoförlerine ayda 90 saati, genel
müdürlüklerin merkez teşkilatlarında
görevli şoförlere de 60 saati geçmemek
üzere yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira
fazla mesai ücreti ödenecek.
Her makam için aylık toplam 450
saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı
(bakanlıklar), genel müdür ve daha
üst birim yöneticileri, strateji geliştirme
başkanı, vali, general ve amiral rütbesini
haiz olmak kaydıyla Milli Savunma
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı,
kuvvet komutanlıkları ile Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığındaki daire başkanı ve
daha üst birimlerin yöneticileri, rektör,
büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla
çalışan personel de yine ayda 90 saati
geçmemek üzere saat başına 2,54 lira
fazla çalışma ücreti alacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne

ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev
yapan personelden gerçekleştirdikleri
fazla çalışma karşılığında kendilerine
izin verilme imkanı bulunmayanlara da
ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni
yılda 2,40 lira ek çalışma ücreti ödemesi
yapılacak.
Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde
yer alan meslek yüksekokullarıyla
ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim
kurumlarında görev yapan Milli Eğitim
Bakanlığı idari personeline, yasal
çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen
yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati
geçmemek kaydıyla saat başına 4,14
lira ödemede bulunulacak.

Yurt içi gündelikler

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek
yurt içi gündelik ve tazminat tutarları
da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı
ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına

ödenecek yurt içi gündelik tutarı 73,25
liradan 80,50 liraya çıkacak.
Anayasa Mahkemesi Başkanı,
bakanlar, Genelkurmay Başkanı,
milletvekilleri, kuvvet komutanları,
Jandarma Genel Komutanı, Sahil
Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanı, TBMM Genel
Sekreteri, orgeneraller, oramiraller,
Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık
Mahkemesi ve Sayıştay başkanları,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve
Yükseköğretim Kurulu başkanlarının
yurt içi gündeliği de 66,85 liradan
73,50 liraya yükselecek. Yurt içi
gündelik tutarı, ek göstergesi 8000
ve daha yüksek kadrolarda bulunan
memurlar için 61,65 liraya çıkacak. En
alt kademedeki memura ise 46,35 lira
ödenecek.

Tüketici güven endeksi azaldı
Ankara (AA)- Tüketici güven
endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,1
azalarak 81,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
ekim ayına ilişkin tüketici güven
endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen
"Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından
hesaplanan mevsim etkilerinden
arındırılmış tüketici güven endeksi,
ekimde geçen aya göre yüzde 0,1
azaldı. Eylül ayında 82 olan endeks

değeri ekimde 81,9'a geriledi.
Hanenin maddi durumu endeksi
söz konusu ayda yüzde 3,3 azalarak
69,4 oldu. Hanenin maddi durum
beklentisi endeksi ise yüzde 0,6
artarak 79,5'e çıktı.
Genel ekonomik durum beklentisi
de aylık bazda yüzde 2,3 düştü ve
81,4 oldu.
Dayanıklı tüketim mallarına
harcama yapma düşüncesi endeksi
ise geçen aya göre yüzde 3,9 artarak
97,4'e çıktı.

ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“Elmadağ İlçesi Merkez Mahallelerde Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi” yapım işi 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2020/522678
1-İdarenin
a) Adı: ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
b) Adresi: KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3123115987 - 3123115345
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: “Elmadağ İlçesi Merkez Mahallelerde Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi”
b) Niteliği, türü ve miktarı: Yaklasik 27.940,50 m Muhtelif Çaplarda Atiksu ve Yagmursuyu Kanalizasyon
Dösenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 320 (ÜçyüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 16.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 6. KAT
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu
üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan
istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A- IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 70
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari
Oran

Azami
Oran

Fiyat Dışı
Unsur
Puanı

Her Cins ve Klastaki Zeminde Kazı Yapılması

25,9%

34,53%

8,61

Asfalt Kesilmesi

0,26%

0,32%

0,09

Kırmataş Malzeme ile Boru Altına Yataklama ve Kundaklama Yapılması

1,88%

2,3%

0,63

Kırmataş Malzeme (0-63mm) ile Hendek Dolgusu Yapılması

25,04%

30,61%

8,35

Kazı Malzemesi ile Hendek Dolgusu Yapılması

1,32%

1,62%

0,44

Kazı Nakli

8,8%

11,73%

2,93

800mm.'e Kadar Olan Borular İçin 500 Dozlu, Buhar Kürlü,
Entegre Conta Bağlantılı Prefabrik Muayene Bacası Taban
Elemanı ile Baca Teşkili ( İç çapı 1200 mm)

2,16%

2,88%

0,72

1200 mm. İç Çapında Entegre Contalı Prefabrik Muayene
Baca Halkası ile Baca Teşkil Edilmesi

4,45%

5,93%

1,48

1,60 m. Çapında Redüksiyon Plağı Yapılması ve Yerine
Konulması

1,62%

2,15%

0,54

Kanalizasyon İnşaatlarında Sfero Döküm Baca Kapağı Yapılması ve Yerine Konulması (Küresel Grafitli Dökme Demir)

2,39%

3,19%

0,8

200 mm İç Çap Borularla Atıksu Abone Ve Yağmursuyu
Izgara Bağlantılarının ( Kazı, Dolgu, Nakiller, Boru Herşey
Dahil ) Yapılması

3,97%

5,29%

1,32

Ø 1000 mm. iç çapında entegre contalı parsel bacası (
taban elemanı,gövde bileziği,redüksiyon plağı ve beton
kapağı her şey dahil ) yapılması

2,06%

2,75%

0,69

Ø 300 mm. Muflu, entegre contalı, buhar kürlü, beton boru
temini ve döşenmesi

8,24%

10,07%

2,75

Ø 315 MM HDPE PN10 BORU İLE YATAY DELGİ METODU
İLE KANALİZASYON HATTI GEÇİRİLMESİ

0,81%

0,99%

0,27

Robot İle Görüntü Alınması

0,44%

0,58%

0,15

BETONARME BETONU

0,35%

0,46%

0,12

DEMİRSİZ BETON

0,23%

0,31%

0,08

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2
(3,000 kg/m2 dahil)

0,08%

0,1%

0,03

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, İdaremizce aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılacak olan "N" katsayısı 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete?de
"1,00" olarak belirlenmiştir.

(Basın-1242063)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
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Van’da KHK mağduru gazetecilerin
tutunma mücadelesi
Türkiye genelinde KHK’larla onlarca televizyon, gazete, dergi,
internet sitesi kapatılırken bir anda işsiz kalan onlarca gazeteci,
hayatta tutunmaya çalışıyor. Van Büyük Şehir Belediyesi’nde çalışırken işsiz bırakılan Gazeteci Duman, yaptığı düğün ve nişan
organizasyonu pandemi nedeniyle durunca ikinci kez işsiz kalmış.
Kurduğu internet sitesini kapatmak zorunda kalan Gazeteci İpek de
şimdi sokaklarda mısır satıp sosyal medyada mesleğini yapıyor
Tevfik Kurt

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından
ilan edilen OHAL sonrası Cumhurbaşkanlığı
tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararname ile (KHK), Türkiye genelinde
onlarca televizyon, gazete, dergi internet sitesi
kapatıldı. Bazı basın kuruluşları da yaşanan
baskılar nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda
kaldı.
Basın kuruluşların yanı sıra belediyelere
kayyum atandıktan sonra basın bürolarında
çalışan gazeteciler de toplu olarak işten
çıkarıldı. 2019 yılı verilerine göre, 11 bin 157
gazeteci iş bulamıyor. 2003-2018 arasında 12
bin gazeteci yargılandı. Tutuklu gazeteci sayısı
ise 91. Sadece 2019’da 59 gazeteciye 200 yıl
ceza kesildi.
Kapatılan gazetelerle birlikte bir anda işsiz
kalan onlarca gazeteci, zorunlu olarak farklı iş
kollarında hayatta tutunmaya çalışıyor.

Duman: Kötü günlerin
geçeceğine inanıyorum
Bir gazete, 2 yerel televizyon ve çok sayıda
internet sitesinin kapatıldığı Van’da da onlarca
gazeteci işsizler kervanına katıldı.
Van Büyük Şehir Belediyesi’nde çalışırken
KHK ile işten çıkarılan ve yıllardır işsiz olan
Gazeteci Ramazan Duman, kötü günlerin
geçeceğine inanıyor. Duman, yaşadıklarını şöyle
anlatıyor:
“Uzun zaman Van Büyükşehir Belediyesi’nde
çalıştım. Ancak bir sabah uyandığımda, işten
atıldığımı ve işsiz kaldığımı öğrendim. Uzun
zaman işsizlikle mücadele için ne yapmam
gerektiğini bulamadım. Sonra zor imkânlarla
aldığım birkaç parça malzeme ile düğün ve
nişanlarda organizasyon işi yapmaya başladım.
Fakat pandemi nedeniyle bu iş de tamamen
durunca ikinci kez işsiz kalmış oldum. Ne yazık ki,
yaşanan hukuksuzluklardan basın kuruluşları da

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2018/11374 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 46658 Ada, 3 Parsel, ŞEKER Mahalle/Köy, B blok 1. kat 3
nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup
adresi: Ş.Osman Avcı Mahallesi (Tapu kaydında Şeker Mahallesi), 1404. Cadde, Koz Modern
No: 7/3 Etimesgut/Ankara'dır. Ana Bina ve Özellikleri
Taşınmazın yer aldığı bina, Eryaman Şehit Osman Avcı (Şeker) Mahallesinde üç bloklu site içerisinde olup, betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir. Site, Fatih Sultan
Mehmet Bulvarına 350mt mesafede olup, Ayaş yoluna 850 mt. Mesafe bulunmaktadır. Sitede
toplam 318 daire ve 14 dükkan bulunmaktadır. Blok 2 bodrum kat, zemin kat ve 11 normal kattan oluşmaktadır. Binada katlarda 10?ar adet daire olmak üzere toplam 9 adet daire bulunmaktadır. Bunlardan 5 adeti 1+1, 5 adedi ise 2+1 şeklindedir. Bina cepheleri mantolamalı hazır dış
cephe boyalıdır. Binanın; giriş kapısı alüminyum doğrama olup, alüminyum doğrama rüzgarlığı bulunmaktadır. Blok içi zeminler granit döşeli yan duvarları boyalıdır. Blokta 2 asansör bulunmaktadır. Site içi kapalı garaj bulunmaktadır. Bölge Elektrik, Su, Telefon, Kanalizasyon, Doğalgaz ve Otobüs gibi hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kıymet Takdirine konu 3 nolu bağımsız
bölüm özellikleri: Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Daire, 1 oda, salon-mutfak, antre, banyo-WC
ve 1 balkon hacimlerinde oluşmaktadır. Antre giriş zemini seramik kaplı duvarları kağıt kaplıdır.
Salon-mutfak zemini laminat döşeli olup, duvarları kağıt kaplıdır. Mutfak kısmında akrilik tezgah, alt üst lake kapak mutfak dolabı mevcuttur. Banyo zemini ve duvarlar tavana kadar seramik kaplı olup, Banyoda Hilton lavabo, duşa kabin ve klozet mevcuttur. Mesken iç kapıları panel kapı olup, pencere doğramaları pvc doğramadır. Meskenin salon-mutfak kısmına açılan
1adet açık balkonu mevcuttur.
Daire merkezi pay ölçerli ısınma mevcuttur. Meskende borçlu ikamet etmektedir. Kullanım
alanı;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Bölüm 16. Maddesinde
"Bağımsız Bölüm Net Alanı? başlıklı 41. Fıkrasındaki esaslara göre, bağımsızın net alanı balkon hariç toplam; 33 m2 olarak ölçülmüştür. Ayrıca; toplam 8,50m²balkon alanı mevcuttur. şeklinde bilirkişilerce rapor tanzim edilerek dosyasına ibraz etmişlerdir. Şeklinde bilirkişilerce rapor
tanzim edilerek dosyasına ibraz edilmiştir.
Adresi : Ş.Osman Avcı Mahallesi (Tapu kaydında Şeker Mahallesi), 1404. Cadde, Koz Modern
No: 7/3 Etimesgut/ANKARA
Yüzölçümü : 10.000,00 m2
Arsa Payı : 18/10000
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 14/12/2020 günü 10:30 - 10:33 arası
2. Satış Günü : 18/01/2021 günü 10:30 - 10:33 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim
ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11374 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
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Gazeteci
Ramazan
Duman

nasibini aldı. Bu ülkede sadece gerçekleri yazan
onlarca gazeteciler de işsiz kaldı. Ancak bütün bu
yaşananlara rağmen bu kötü günlerin geçeceğine
olan inancımı ve umudumu asla kaybetmedim.”

Sosyal medya üzerinde
gazeteciliğini sürdürüyor
Darbe girişimi öncesi kurduğu internet
haber sitesini baskı ve engellemeler nedeniyle
kapatmak zorunda kaldığını aktaran Gazeteci
Yasin İpek, Van sokaklarında mısır satarak
geçimini sağlamaya çalışıyor. İpek, kendisini
işsizliğe götüren sürece ilişkin şunları söyledi:
“Ben bu işe başladığımda bölgenin tek ve

Gazeteci
Yasin
İpek

Türkiye’nin sekizinci internet televizyonuna
sahiptim. Televizyon kanalları kadar itibar
görüyordum. Ancak tek tip basın yapılanmasına
geçince aldığım bütün işler, maddi imkânlar
elimden alındı. Bazı kurumlara organizasyon işi
yapıyordum. Onlar da iş vermediler. Bunlar hep
objektif ve eleştirel haber yapmam nedeniyle oldu.
Şimdi Van sokaklarında mısır satarak geçimimi
sağlıyorum. Tabii, sosyal medya üzerinde
gazeteciliğimi de sürdürmeye çalışıyorum. Bir
de bütün baskılara rağmen bir gün tekrar basın
sektörüne döneceğime inanıyorum.”

“Hayatlarımızdan
vazgeçmiyoruz”

Kadın cinayeti ve şiddete karşı
kadınlar örgütlü bir şekilde mücadele
ediyor. “Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi”
aktivisti Tuğcu, erkek şiddetine karşı
mücadeleyi büyütmek için “Vazgeçme,
diren, erkek şiddetine karşı örgütlen”
şiarıyla hareket edip kampanya
yürüttüklerini bildirdi. Tuğcu,
erkeklerin devletten cesaret aldıklarını
belirterek “Eşit ve özgür bir şekilde
yaşamak istiyoruz” vurgusu yaptı
Bilge Çevik

Türkiye’de kadın cinayetlerinin önü alınamıyor. Bir kadın cinayeti, tecavüz ve erkek şiddetine
maruz bırakılmış kadınlara ilişkin haber duymadığımız bir gün, neredeyse yok gibi. AKP iktidarı,
geçtiğimiz aylarda son olarak, “İslami aile yapısına uymadığı”, “Kadınları ‘iyi eş’ rolünden uzaklaştırdığı” gerekçeleriyle kadınları koruyan İstanbul
Sözleşmesi’ni tartışmaya açtı.
“Fiziki olarak hayatta kalmak, hayattayken
de insan ve kadınca yaşamak” isteyen, özellikle
kadın cinayetleri ve erkek şiddetine karşı kadınlar, hak ve hayatlarına sahip çıkmak için iki
yıl önce “Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi”ni kurdu.
Erkek şiddetine karşı mücadeleyi büyütmek için
“Vazgeçme, diren, erkek şiddetine karşı örgütlen”
şiarıyla hareket eden Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi,
bugüne kadar “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne dek bir dizi
kampanya düzenleyip her kesimden kadınları
birlikte mücadeleye çağırdı. İnisiyatif, bu yıl da 25
Kasım’a kadar bir dizi kampanya sürdürecek.

“Erkekler devletten
cesaret alıyor”

Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi aktivisti Sinem
Tuğcu ile, sürdürdükleri kampanya ve kadın
mücadelesi konusunu konuştuk. AKP’nin erkek
şiddetini kadınlarla erkekler arasında bir savaş
haline getirdiğini ve açık bir şekilde erkeklerin
yanında yer aldığını vurgulayan Tuğcu, son olarak
yaşanan şu örneği verdi:
“AKP’nin açık bir şekilde erkeklerin yanında
yer aldığını Aleyna Çakır’ın katledilmesinde gördük. Aleyna’nın katliamını örtmek için katil, Ümit
Uygun babası ile birlikte annesi Gülay Uygun’u
katletti. Bunu da başka bir kadın olan Müge Anlı
üzerine yıkmaya çalıştılar. Ekranlarda açık açık
devletten yardım istediler. Katillere bu cesareti
veren devletti.”

“Hayatlarımız için mücadele etmenin meşru olduğunu biliyoruz”

İktidarın kadın cinayetlerini durdurmak yerine
İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açtığını anımsatan Tuğcu, yöneticilerin “aileyi parçalıyor” gibi
argümanlarla, toplumu da ikna etmeye çalıştığına
dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Oysa kadınlar, parçalandığını söyledikleri
ailelerde katlediliyor. İktidarın derdi, kadınları
korumak değil, boşanmayı engellemek. Biz baştan beri ‘İstanbul Sözleşmesi’ni uygula’ şiarıyla
eylemlerimizi yaptık. Çünkü; haklarımızı, hayatlarımızı tartışamaya açmıyoruz. Hayatlarımız
için mücadele etmenin ne kadar meşru olduğunu
biliyoruz. Mücadelemiz sayesinde iktidar artık
açıktan sözleşmeden çekileceğini dillendiremiyor.
Bu, hareketimizin bir kazanımı.”
İstanbul Sözleşmesi’nin çok boyutlu bir sözleşme olduğunun altını çizen Tuğcu, görüşlerini şöyle
aktardı:
“Toplumsal cinsiyetin ne olduğunun topluma
anlatmaktan, ders kitaplarında yer almasına,
ezilen cinse herhangi bir şiddet uygulandığında,
‘amasız’, ‘fakatsız’ ezilen cinsin yanında olmayı savunan bir sözleşme. Bu nedenle İstanbul
Sözleşmesi, kırmızı çizgilerimizden biri. Elbette ki,
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Sinem
Tuğcu

İstanbul Sözleşmesi uygulandığında kadına yönelik şiddet son bulmayacak ama bu cins özgürlükçü
dünyayı yaratırken, en çok kazandığımız alanlardan bir tanesi. Sözleşme, erkeklerin cesaretlerini
kıran ve kadınları cesaretlendiren bir sözleşme.
Bunun için her kesimden kadın sözleşmeye sahip
çıkıyor.”

“Vazgeçmiyor, direniyoruz”

25 Kasım’a kadar, “Vazgeçme, diren, erkek
şiddetine karşı örgütlen” şiarıyla üç aylık bir kampanya yürüttüklerine değinen Tuğcu, kampanyaya
ilişkin şunları söyledi:
“Kadınlar vazgeçmiyor, direniyor, erkek şiddetine karşı duruyor ve itaat etmiyor. İstanbul Sözleşmesi için, çocuklara yönelik cinsel istismara karşı
yapılan eylemler bunun göstergesi. Türkiye’de
kadın hareketi güçlü ama çok az örgütlü mücadele eden bir kısmı var. Erkek egemen sistem,
devlet yapısından tutun da, sokaktaki erkeklere
kadar bu kadar örgütlüyken kadınlar olarak örgütsüz biçimde erkek egemen sistemi yenmemiz
mümkün değil. Biz, erkek egemen sisteme karşı
direnmek ve bu sistemi yenmek için bu kampanyayı örgütlüyoruz.
Kampanyamızı, ‘Vazgeçmiyoruz’, ‘Yürüyoruz’
ve ‘Durduruyoruz’ mottosu ile üç aşama şeklinde yürüteceğiz. İlk aşamada, ‘Hayatlarımızdan,
gecelerden, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ gibi çeşitli biçimlerde eylem ve etkinlikler
gerçekleştirdik. ‘Yürüyoruz’ mottosuyla ‘Emine
Bulut için yürüyoruz’. ‘Hayatlarımız için yürüyoruz’, ‘Nevin için yürüyoruz’ gibi şiarlarla semtlerde,
merkezlerde yürüyüşler yapıp, panel ve sokak
etkinlikleri düzenleyeceğiz. ‘Durduruyoruz’ mottosu ile de kadına yönelik şiddetin olduğu, yaşandığı her alanda hayatı durduracağız. Dünyanın
birçok yerinde kadınların hayatı durdurduğunda
neler kazanabileceğini, kendi özgücümüz ve
emeğimize dayandığımızda neler yapabileceğimiz
gördük. Ayrıca change.org’tan ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne (TBMM) vermek üzere, ‘İstanbul
Sözleşmesi uygulansın’ talebiyle ıslak imzalı bir
kampanyamız var.”

“Birbirimizin elinden tutmalıyız”

Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi aktivisti Tuğcu,
sözlerini şöyle bitirdi:
“Aslında hepimiz, erkek-devlet şiddetinden
nasibimizi alıyoruz. Bu yüzden erkek şiddetine
karşı hayatlarımıza birlikte sahip çıkmaktan başka
çaremiz yok. Bizler yaşamak istiyoruz ama eşit ve
özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ama günümüz koşullarında kadınlar yaşayamıyor bile. Bir
an önce birbirimizin elinden tutarak bunu başarmalıyız.”
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Uygur: Pirinç Han
sevdiğini tutar
sevmediğini gönderir

Kutsalın
sanatı: Tezhip

Ankara Kale’deki Pirinç Han’ın içinde yer alan
Atölye Lal Yeşim, tezhip sanatını 19 yıldır icra
eden Yeşim Uygur’a ait… Yıllarca elektirik üzerine
teknik ressamlık yapan Uygur’un yolu tezhiple
kesişince, hobi olarak başladığı sanatı yıllar içinde
hayatının odak noktası hâline getirmiş. Uygur,
2008 yılından beri Pirinçhan’ın ikinci katındaki
atölyesinde çalışıyor. Hammaddelerinden birinin
altın olduğu tezhip sanatında sürekli kendini
geliştirmek gerektiğine ve onun bir gizem denizi
olduğuna inanan Uygur, klasik stilde çalışmayı
tercih ediyor. Uygur, tezhip sanatını ve çok sevdiği
Pirinç Han’ı 24 Saat gazetesine anlatıyor

ve Nurten Ünver’den de minyatür
dersi aldım. Dört buçuk yıl kadar
ebru sanatıyla da ilgilendim ama
ruhuma hitap etmedi. Minyatürü ise
sevdim ama tek bir dalda ilerlemem
gerektiğini düşünerek tezhipte karar
kıldım. Tezhip sürekli ilgilenmeniz
gereken, ayrıntılı bir dal ve yaptığım
işi seviyorum” diyor.
Daha önce yaptığı teknik
ressamlığın, tezhip sanatında
ilerlemesinde büyük avantaj
olduğunu kaydeden Uygur, tezhibin
özünde teknik olduğunu ve çok iyi
bir matematik bilgisini gerektiğini
ifade ederek, milimetrik çalıştığı bu
sanatta ilerlemesini kolaylaştırdığını
dile getiriyor. Tezhipte kurşun kalemle
desen çizerek, daha sonra da
fırça ve renklerle tanışarak aşama
kaydedildiğini ve onun çok derin bir
dünyaya dalmak anlamına geldiğini
belirten Uygur, “Sürekli öğrenmeniz
ve araştırma yapmanız gerekir.
Benim büyük bir arşivim var, seramik,
resim, heykel, minyatür ve ebru
sergilerinden edindiğim kataloglar,
yeni çıkan tüm kitapları edinmem
ve hocalarla iletişim hâlinde olmam,
beni bu anlamda besliyor. Türkiye’nin
en iyi hocalarından birinin öğrencisi
olmak da ayrıca bir avantaj” diyor.
Tezhip, altınla Kur’an
etrafı süsleme sanatı
Tezhibin “altınlamak” anlamına
geldiğini söyleyen Uygur, Kur’an
etrafı süsleme sanatı dediği tezhibin
12. yüz yıl öncesine dayandığını
kaydererek, o dönem kitapların
ve levhaların süslendiğini ancak
tezhibin Osmanlı döneminde çok
yüksek bir seviyeye ulaştığını
belirtiyor. Osmanlı’da bulunan
nakışhanelerde hattatların ve tezhip
hocalarının olduğunu ve çalışma
sistemlerinin farklı bir yapı arz ettiğini
vurgulayan Uygur, “Hattatlar ayrı,
desen çıkaranlar ayrıydı. Biz ise
bugün her şeyi kendimiz yapıyoruz,
hattatla görüşerek istediğimizi tarif
ediyor ya da hazır alıp yapıştırıyoruz.
Ölçülendirip desen çıkarıyoruz ve ilk
etapta altın sürüp parlatıyor, sonra
tahrir sürüyor ve zemin renkleri girip

SULTAN YAVUZ

Y

eşim Uygur, Kale’deki Pirinç
Han’ın ikinci katındaki
dükkânlardan birinde, 2008 yılından
bu yana tezhip sanatını icra
ediyor. İzmirli olan Uygur, 1998’de
Ankara’ya gelmiş ve tezhiple 2001
yılında tanışmış. Asıl işi elektirik
üzerine teknik ressamlık olan Uygur,
İzmir’de yıllarca trafo binaları ve yol
aydınlatmaları projelerinde çalıştıktan
sonra, Ankara’da uygun iş ortamını
bulamamış. Kendisine bir meşgale
ararken tezhip sanatıyla tanışan
Uygur, hobi olarak başladığı tezhibi
zaman içinde hayatının odak noktası
hâline getirmiş.
Ders almaya devam ettiğini
belirten Uygur, dokuz yıldır
İstanbul’da yaşayan Orhan Dağlı’dan
ders aldığını söyleyerek, “İlk önce
Nihan Gürkan Hoca ile başladım

Hatai çiçek, çiçeğin yandan
görünüşü; penç ise yukarıdan
görünüşüdür. Avrupa’daki farklıdır,
mesela İncil de bu sanatla süslenir.
Hintliler, İranlılar… Sadece bize özgü
değil yani. Kendi özünü bozmamak
koşuluyla modernize de edebilirsiniz.
Bu tarz güzel işler çıkaranlar
var ama ben klasik çalışmayı
seviyorum. Genelde müşterilerin
talepleri doğrultusunda çalışıyorum.
İlk açıldığımda arkadaşlarımın
arkadaşları sipariş veriyordu, sonra
kulaktan kulağa yayıldım. Kişsel ve
karma sergilere katıldım.”
“Burada siz görmeseniz
bile birileri tarafından
kollandığınızı
hissediyorsunuz”
Ankara’ya ilk geldiği yıllarda
ara ara Kale’ye geldiğini, ancak
insanların “tehlikeli” olarak
tanımladığı bölgeden çekindiğini
belirten Uygur, “İlk başlarda biraz
korkuyordum ama 2008 yılında bir
arkadaşım benim şimdiki atölyemi
tuttu. Ziyarete gedliğimde, girer
girmez âşık oldum ve bir yer
boşalırsa haber vermelerini rica
ederim. Olacak ya, tutan hoca iki ay
sonra devredeceğim deyince ben
tuttum. Meğer hocam benim görmem
için tutmuş. Burası ruhuyla ve yaşam
tarzıyla Ankara’nın en odak noktası
olması gereken yer, ben gece
24.00’de de çıksam asla güvensiz

çiçekleri renklendiriyoruz. En son da
tığ aşaması geliyor” diye anlatıyor.
Tezhibin başka kültürlerde de
var olduğuna dikkat çeken Uygur,
Avrupa’da daha çok barok tarzının
kullanıldığını ve Osmanlı’ya 18.
yüz yılda giren barok stilinin zaman
zaman kullanıldığını ama ağrılıklı
olarak klasik tarza yoğunlaşıldığını
belirtiyor. Uygur tezhip için şunları
söylüyor:
“Tezhip doğadaki figürleri stilize
eder. Mesela Rumi stilde kuşun
kanadı, salyangoz figürü kullanılır.

hissetmiyorum. Burası büyük ve
güzel bir mahalle, siz görmeseniz
bile birileri tarafından kollandığınızı
hissediyorsunuz ve bu da beni daha
çok çekiyor” diyor.
Prinç Han’ın kendine ait bir
ruhu ve yaşanmışlığı olduğunu dile
getiren Uygur, hanın 350 yıllık tarihi
içinde önce han sonra karakol ve
sonra da ev olarak kullanıldığını
ifade ederek, beş- altı ailenin burada
yaşadığını ve söz konusu kişilerin
zaman zaman hanı ziyaret ederek
anılarını tazelediklerini söylüyor.
Uygur, “Her yaşayan burada ruhunu
bırakmış, bunu hissedebiliyorsunuz.
Kendine ait bir ruhu var; sevdiğini
tutar, sevmediğini gönderir. Ahşap
zaten tüm elektiriğinizi alıyor, stres
bırakmıyor insanda” diye anlatyor.
“Bazı problemleri var
diye Kale’den vazgeçecek
değiliz”
Kale’deki otopark sorununa ve ara
sokaklarda ışıklandırma olmayışına
eleştiri getiren Uygur, “Yavaş yavaş
düzeltilecek, düzene sokulacak
elbette. Bazı problemleri var diye
Kale’den vazgeçecek değiliz” diyor.
Tezhip sanatının zorluklarına da
değinen Uygur, şöyle konuşuyor:
“Mutlaka hocalardan sürekli ders
almanız gerekiyor. Pahalı bir sanat,
anamaddemiz olan hat fiyatları da
artıyor. Altın kullanıyoruz ve yurt
dışından varak olarak geliyor. Altın
fiyatı, onu ezdirmek de pahalı…
Çok ince fırçalar kullanıyoruz, ben
bir çalışmamda en az beş fırça
eskitiyorum. Müşteri konusunda
şanslıyım ancak çoğu kişinin eserleri
elinde kalıyor. Satış amaçlı çok
değerlendirilemiyor maalesef ama
ben insanlara altına değil, tezhibe
yatırım yapın diyorum. İki yıl önce
1000 liraya aldığım eser, şimdi 10 bin
liran başlıyor. Yatırım amaçlı olarak
çok önemli bir sanat...”
Yeşim Uygur’un eserlerine
atolyelalyesim Isntagram
sayfasından ve Esma Yeşim Uygur
Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Soldan sağa
1. Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış
sağlam başlık... Şapka yerine kullanılan,
kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde
püskülü olan, silindir biçiminde başlık (eski)...
Kaza veya arıza yapan aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt... 2. Kaymak taşı...
"Benzeşmek, kendine uydurmak" anlamındaki "... etmek" birleşik fiilinde kullanılan bir
söz... 3. Terbiyum elementinin simgesi... İzleyen, arkasından koşan, takip eden (eski)...
Eski Bulgar para birimi... 4. Kolu çevrilerek
çalınan, sandık biçiminde bir tür org... Yoga
felsefesini uygulayan kimse... Çinko elementinin simgesi... 5. Kendisinin olan bir şeyi,
yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen
kimse, sahip... Kavimler (eski)... Basımcılıkta
bir kelimenin harflerini ayırmak için kullanılan
harflerden daha kısa ve küçük metal çubuk...
6. Ulan... Hemşire... 7. Azami... Utanma,
utanç duyma... Sunma (eski)... 8. Işın (eski)...
Geviş getirenlerden, Kongo’da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları
beyaz çizgili bir memeli hayvan... Verme,
ödeme (eski)... 9. Kuş kanatlarının çıkardığı ses... Berkelyum elementinin simgesi...
Geçmelik (eski)... 10. Güçlükle, ancak, son
dakikada... Herhangi bir kas kümesinin irade
dışı hareketi... 11. İrade yitimi... İnanç... Alın
veya boynuzla vuruş... 12. Dek, değin, kadar,
beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin,
bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı
veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık

bakımından abartmalı bir biçimde anlatan
bir söz... Çıkarma işleminde - işaretinin adı,
nakıs... Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş
(kimse), hayta... 13. Yakılmak için kesilmiş,
parçalanmış ağaç... Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu... Talyum elementinin
simgesi... 14. Askere yeni alınan ve eğitim
dönemini henüz tamamlamamış er... Hedefe
varma, hedefi vurma... 15. Alkol... Zehir
(eski)... Çizgi...
Yukarıdan aşağıya
1. Kırım... Yayla... 2. Rütbesi yarbay ile
tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi
alay komutanlığı olan üstsubay, miralay... Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak
için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla
hazırlanmış eriyik... Birleşikgillerden, şekeri
çok, bir tür yer elması... 3. Antimon elementinin simgesi... Ekin ve sebze köklerini kemirerek büyük zararlara yol açması sebebiyle
tarım için çok zararlı tarla böceği kurtçuklarına verilen ad... Kuyruk sokumu kemiği,
pöç (halk ağzı)... 4. Değişik renkli üst üste
iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına
kabartma bir desen yapılan değerli taş... Bazı
ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din
adamlarının güç sembolü olarak törenlerde
taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek... Açıktan açığa, herkesin gözü önünde,
herkesin içinde, gizlemeden, açıkça... 5. Turanlı (eski)... İki direkli, seren yelkenli, birkaç
top taşıyan gemi (eski)... Molibden elementinin simgesi... 6. Eski Fransa, İsviçre, Belçika
vb. ülkelerin para birimi... Çok kokulu bir tür
kahve... Üslup, biçem... 7. Yol vb. uzayıp gi-
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1. Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam

den şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer...
Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat... 8. Uyanık, gözü açık,
müteyakkız (eski)... Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek... Kalıtım (eski)... 9. Siymek
işi... Özleştirmeci... 10. Çıpa... Başka, öteki,
diğer... Genellikle gerçek anlamından az çok
ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir... 11. İlaç, merhem (halk
ağzı)... Bacağın alt bölümünü ve ayakkabının
üstünü örten kumaş veya köseleden yapılmış
bir tür tozluk... Döl yatağı... 12. Hristiyanların
ibadet etmek için toplandıkları yer... Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü
olan, ince karşıtı... Voleybol ve teniste topu
yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma,
küt... 13. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum
anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz...
Günlük yaşayışta, uygulamada... Bizmut elementinin simgesi... 14. İkizler (eski)... Tren,
tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde
hareket ettiği demirden yol... Kemikteki biçim
bozukluğunu düzelten, bozukluğun ekleme
vereceği yükü azaltan veya felçli kasa destek
veren araç... 15. Anlayışsız, akılsız (halk
ağzı)... Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir
kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı, elips...
(Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır. http://tdk.org.tr bulmaca@tdk.org.tr)

ÇÖZÜMÜ SAYFA 4’TE

ÇANKAYA, BİR SPOR TESİSİ DAHA KAZANIYOR

HABER MERKEZİ-Çankaya'daki
Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi 29
Ekim'de açılacak. Çankaya Belediyesi
Cumhuriyetin 97. Yılını, Çiğdem
Mahallesinde yaptığı ve içinde yüzme
havuzu da bulunan Mustafa Kemal
Atatürk Spor Merkezi ile taçlandırıyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper
Taşdelen, Çiğdem Mahallesinde yapımı
tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk
Spor Merkezi’nin 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı'nda hizmete açılacağını
açıkladı.
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Malatyaspor-G.Birliği maçının
hakemini tanıyalım

HALİS ÖZKAHYA 18
YAŞINDA HAKEM OLDU
Dizindeki sakatlık nedeniyle 16
yaşında futbol oynaması yasaklanan
Özkahya, Kütahya’da yaşıyor

kam
Sayısal ra ken
çer
60 bini ge r
kadınla
katladı
erkekleri

ORDUSU HAZIR

HABER MERKEZİ-Süper Ligde Pazar
günü saat 13.30’da başlayacak Malatyaspor-Gençlerbirliği maçını 18 yaşında hakemliğe başlayan Halis Özkahya yönetecek.
30 Mayıs 1980’da Kütahya’da dünyaya
gelen Halis Özkahya dizindeki problem
yüzünden 16 yaşında futbolculuğu bıraktı.
Hakem olan babası Ali Özkahya’nın teşviki
ile 18 yaşında hakemliğe başlayan Halis
Özkahya, basketbol ve yüzme sporları ile
meşguliyetini bir kenara bırakarak, futbol
hakemliğine kendisini adadı. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, Beden Eğitimi
Öğretmenliği de yapan ve Pazar günü
Malatya’daki maçın hakemi olan Özkahya
bugüne kadar yönettiği maçlarda 83 sarı, 8
kırmızı kart gösterdi..
FIFA kokartlı Halis Özkahya Futbol Federasyonunun profesyonel sözleşmeli hakemi
olan Halis Özkahya, evli bulunuyor.

SÜPER LİGDE TEK
MAÇ VAR
BAŞKAN VE ORDUSU-Jimnastik
Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile
Mersin’de hazırlanan kadın sporcular

HABER MERKEZİ- Süper Ligde bugün 1
maç oynanacak. Günün maçı saat 20.00’de
Kasımpaşa ile Göztepe arasında oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadındaki maçı
hakem olarak Burak Şeker yönetecek

81 vilayette yapılmaya başlanan Cimnastik sporumuzda erkeklerin sayısı 34.589 olarak açıklandı
AHMET ERTÜM

Ü

lkemizde cimnastik yapan kadın
lisansiye sporcu miktarı erkekleri
katladı. Kadın cimnastikçilerimizin
bu konudaki rakamı 60.029

olurken, erkeklerde ise bu miktar
34.589’da kaldı. Kadınların cimnastik
sporuna, erkeklerden daha fazla ilgi
duyduğunu söyleyen Federasyon
Başkanı Suat Çeken, önümüzdeki
yıllarda bu rakamın kadınların lehine
daha artacağını açıkladı.

ANADOLU LİGİ KURULDU
81 kentte cimnastik sporunun

yapılmasında mevcut bu rakamın
öne çıktığını belirten Başkan Çeçen
kurdukları Anadolu Ligi sayesinde
daha çok insanımızın cimnastik
yapabilme imkanına kavuşacağını
da söyledi. Çeçen, Bolu, Mersin,
Ankara, İzmir ve İstanbul’un bu
konuda ön planda yer alan kentler
olduğunu da açıkladı

Püren, üst sıraları hedefliyor

KEÇiöRENGüCü’NüN GöZü
YüKSEKLERDE
KAĞAN
KARACEHENNEM

A

ldığı son galibiyetlerle puan cetvelinde 4’ncü basamağa çıkan
Keçiörengücü, gözünü daha üst
sıralara dikti.
Bu konuda konuşan Teknik Direktör
İlker Püren, “Zorluk derecesi üst
düzey olan maçı kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sahada oynayan, oynamayan, duygusunu takım
arkadaşlarına geçiren bütün takımı
tebrik etmek istiyorum. Müsabakayı
kazandığımız için çok mutluyuz.
Ama 3 puanın dışında oyuncularımızın birbiri ile olan iletişimi saha içerisinde sonuna kadar devam ettirme
istekleri kazanılması zor alışkanlıklardır. Bunları da kazandık” dedi.

MAMAKSPOR BU
KEZ KAYBETTİ
HABER MERKEZİ-2.Lig
Kırmızı Gruptaki Başkent
ekiplerinden Mamak FK
kendi evinde farklı kaybetti.
Çubuk İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mamak
FK, Eyüpspor'a 3-0 mağlup
oldu. Misafiri ekibin golleri;
Muhammed Akarslan, Taha
Balcı ve Hasan Genç'ten
geldi. Başkent ekibi Salih
Sefercik'in oyundan atılması nedeniyle son 29 dakikayı 10 kişi oynadı.

HACETTEPE, SON
ANDA 1 PUAN ALDI
HABER MERKEZİ-2.Lig
Beyaz gruptaki Başkent
temsilcilerinden Hacettepe hafta içi mesaisinde
1 puana son saniyede
kurtardı. Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk
Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mor - Beyazlılar
Kahramanmaraşspor'la 3-3
berabere kaldılar.
Hacettepe'nin golleri
30.dakikada S.Ekici, 31.dakikada Serdarcan Eralp ve
90+7'de Furkan Temir'den
geldi. Bu beraberlikle
Başkent ekibi puanını 6'ya
yükseltti.

Hüseyin
Göçek

FUTBOLDA BİR
BASAMAK GERİLEDİK

HABER MERKEZİ-A Milli
Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.
Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken
Türkiye bir basamak düştü.
FIFA'nın internet sitesinde
ekim ayı dünya sıralaması açıklandı.Ekim ayında hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar
B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 1-1 ve
Sırbistan ile 2-2 berabere kalan
ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla
bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti.

26 YABANCI FUTBOLCU
BAŞKENT’TE

İlker
Püren

İlker Püren her rakibi önemsediklerinin altını çizerek, “Bu müsabakaya
baktığımızda rakibimiz kim olursa
olsun hücumsal olarak rakip ayırt
etmiyoruz. Aynı oyunumuzu sahaya
yansıtmaya çalışıyoruz. Gözümüz

puan cetvelinde daha üst sıra olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.
Keçiörengücü Cumartesi günü saat
19.00’da deplasmanda Samsunspor
ile karşılaşacak. Bu maçı hakem
olarak Çağdaş Altay yönetecek.

Halkbank, Spor-Toto’yu da 3-0 ile geçti

GALİPLER-Hedefe emin adımlarla giden Halkbank,
hemşehrisi Spor-Toto’yu yenerken rahattı

BAŞKENT DERBİSİNİN
"EFESİ" OLDULAR

HABER MERKEZİ-Halkbank,
Spor-Toto’yu 3-0 yenerken rahattı.
Efeler Liginde, Ankara’da oynanan
başkent derbisini kazanan taraf,
3-0’lık skorla Halkbank oldu. MaviBeyazlılar, bu sonuçla hemşerilerine
karşı oynadığı iki karşılaşmadan da
galip ayrıldı.
Sahada, zaman zaman heyecanlı
rallilerin yaşandığı keyifli bir mücadele vardı. Halkbank’ta bu müsabakada
da bloklar çok etkiliydi. 7 blok sayısı
maçın skoruna doğrudan etki yaptı.
Halkbank. Pazar günü Ankara’da
İnegöl Belediyespor’u konuk edecek.

HABER MERKEZİ-Süper
Lig’de en çok yabancı oyuncu Beşiktaş’ta, en az ise
Alanyaspor’da bulunuyor. Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nde ise
yabancı futbolcu miktarı 16’yı
buluyor. Süper Lig’de geniş kadrosunda en çok oyuncu bulunan
ekip Beşiktaş (18) olurken, en az
yabancı oyucuyu barındıran ekip
ise Alanyaspor (10).
Süper Ligde yer alan
Ankara’nın 2 takımında bulunan
yabancı futbolcular ise şöyle:
ANKARAGÜCÜ (15)
Ricardo Friedrich, Zvonimir
Sarlija, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, İdriz Voca, Assane Diousse,
Daniel Lukasik, Joseph Paintsil,
Saba Lobjanidze, Luka Adzic, Jonathan Bolingi, Torgeir Börven
Kiralık gönderilen:
Milos Stanojevic
GENÇLERBİRLİĞİ (11)
Kristoffer Nordfeldt, Zargo
Toure, Diego Angelo, Pierre-Yves
Polomat, Mattias Johansson,
Piris da Motta, Dominik Furman,
Floyd Ayite, Daniel Candeias,
Giovanni Sio, Bogdan Stancu

AİLE OLDUK

Halkbank’ın genç yıldızı Efe Bayram, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde zor bir engeli daha
aştıkları için sevinçli olduklarını dile
getiren Efe Bayram, “İyi bir takımla
oynadık. Maça da bunu bilerek hazırlandık. Söylemeliyim ki, biz tam bir
aile olduk. Bu durum, kenetlenmemize ve zorlukları aşmamıza yardımcı
oluyor. Bugün de öyle oldu. Ama
artık Spor Toto maçı geride kaldı.
Yeni hedefimiz hafta sonunda İnegöl
Belediye ile yapacağımız mücadele”
diye konuştu.

MESUT ÖZİL, ADALET
İÇİN SESLENDİ

HABER MERKEZİ-Arsenal'in
25 kişilik Premier Lig kadrosuna
alınmayan Mesut Özil, bu kararın
kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Yıldız oyuncu,
"Antrenmanlarıma en iyi şekilde
devam edip adalet için sesimi
yükseltmeyi sürdüreceğim" dedi.
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Abdülkadir
Bitigen

A.GÜCÜ’NÜ YAKAN
HAKEMLERE GÖREV YOK

HABER MERKEZİ-Ankaragücü'nü yakan hakemlere görev verilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligde bu haftaki atamaları açıkladı. Buna göre geçtiğimiz hafta
Ankaragücü'nü Rize'de yakan hakem Abdülkadir
Bitigen ve VAR'da görevli Hüseyin Göçek'e görev
verilmedi. Bitigen ve Göçek verdikleri kararlarla
Ankaragücü'nün sahadan yenilgiyle ayrılmasında
büyük rol oynamışlardı.

SPORUN GÖR DEDİĞİ

Ödüllendirin!...
Mehmet KISMET
mkismet06m@hotmail.com

A

h Ankara… Güzel Ankara… Futboldan yana
eskileri aratan Ankara… Asırlık ve temel
değerlere sahip kulüplerin hamisi Ankara…
Ne olacak bundan sonra ?
Süper Ligde şu an başkentin temsilcileri
Gençlerbirliği ve Ankaragücü… Yakın geçmiş
zamanda Ankaraspor’u, Hacettepe’si… Daha
geriye gitmeye gerek yok… Geçen sezon pandemi
nedeniyle ligden düşme kaldırılınca Ankaragücü
tutundu… Gençlerbirliği ise düşme hattının bir tık
üzerinde korkulu anlar yaşadı.
Kovid – 19 gölgesinde, başlayan yeni sezonda 5
hafta geride kaldığında tablo ortada… Ankaragücü
21 takımlı Süper Lig’de sadece bir puanla son sırada.
Gençlerbirliği’de 4 puanla küme düşecek son dört
takımın içinde...
Dörtlüye bakın… Beşiktaş, Gençlerbirliğ,
Medipol Başakşaher ve Ankaragücü… Bunlar
arasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ilerleyen
haftalarda Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne nazaran
üst sıralara tırmanma şansına sahip… Yukarıdan
Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep
Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo
Kayserispor… Lig’de kalma adına bakıldığında
ilk etapta başkent temsilcilerine denk gibi
görünüyorlar…
Öylesine zor ve öylesine karma karışık bir ortam
var ki; ne yapılsa nafile… Kovid-19 testleri pozitif
çıkan takımların ertelenen maçlarından tutunda,
sahaya çıkabilecek oyuncu sayısına sahip olsa da
yeterli performanstan yoksun olanlara kadar…
Bundan sonra da ne olacağı belirsiz… Pandemi
döneminde ne olursa olsun liglerin devam ettiği
sürece önemli olan hazır olmak… Çünkü lig
tamamlandığında ki; öyle gözüküyor…
Son dört sıradaki takımın küme düşeceği
gerçeği…
Bir taraftan pandemi süreci bir taraftan da
ekonomik sıkıntılar… Bütün kulüplerin başını
ağrıtacağı gibi başkent temsilcilerinin de kabusu.
Önemli olan bu süreci iyi idare edip, kontrol altında
istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek…
Özellikle Ankaragücü ve Gençlerbirliği çok
zor ve badireli bir sezonun ardından ligde kalmayı
başarabilirlerse yüz güldürür…
Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin ligde kalmaları
sadece kendileri için değil ayrıca başkenti de
ödüllendirmiş olur…

